
 

 

 

PROTOKÓŁ 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 PLB120004 Dolina Dolnej Soły 

w dniu 08.08.2012 r. w Grojcu 

 

Spotkanie odbyło się w budynku Domu Ludowego w Grojcu. Jego organizatorem była 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. Spotkanie miało na celu 

przedstawienie projektu POIS.05.03.00-00-186/09, w ramach którego obecnie opracowywane 

są plany zadań ochronnych na obszarze województwa, metodyki przygotowania planu zadań 

ochronnych, zasad funkcjonowania Zespołu Lokalnej Współpracy, a także charakterystyki 

obszaru – przebiegu granic, przedmiotów ochrony i głównych zagrożeń. 

 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

 Prezentacja zespołu zaangażowanego w proces powstawania projektu PZO (RDOŚ, 

wykonawców, koordynatora); 

 Podanie ogólnych założeń tworzenia PZO; 

 Przedstawienie zebranych i wstępnie przeanalizowanych informacji o obszarze przez 

wykonawcę PZO; 

 Identyfikacja brakujących danych; 

 Podanie zakresu weryfikacji i uzupełnienia zgromadzonych danych; 

 Identyfikacja grup interesu – utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy; 

 Ustalenie zasad dalszej współpracy i sposobów komunikowania się (przedstawienie 

zasad komunikacji przyjętych w trakcie procesu planistycznego pomiędzy 

koordynatorem PZO, RDOŚ a ZLW – spotkania dyskusyjne, PIK, strona www, itd.); 

 Ustalenie zakresu prac pomiędzy spotkaniami. 

 

 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

 Mariusz Skwara – w zastępstwie Regionalnego Planisty,  Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Krakowie, 

 Robert Stańko – koordynator projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

PLH120080 Torfowisko Wielkie Błoto. 

 

UCZESTNICY: 

 Paweł Brzuska – Uniwersytet Rolniczy/ Polski Związek Łowiecki Kraków, 

 Anna Osmólska – Uniwersytet Rolniczy/ Polski Związek Łowiecki Kraków, 

 Bartłomiej Daczyński – Gospodarstwo rybackie, 

 Marian Wilk – Nadleśnictwo Andrychów, 

 Barbara Latoń – Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A., 

 Konrad Makuch – Urząd Gminy Osiek, 

 Ireneusz Dziedzic – Urząd Gminy Oświęcim, 

 Marek Sekunda – Polski Związek Wędkarski w Oświęcimiu, 

 Witold Filipek – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni 

Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu, 



 

 

 Edward Kopeć – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat 

Rejonowy w Oświęcimiu, 

 Wojciech Procher – Małopolska Izba Rolnicza, 

 Kazimiera Gabryś – Urząd Gminy Wilamowice, 

 Józef Kukuła – Koło Łowiecki „Czajka”, 

 Jan Nykaza – Koło Łowieckie „Cyranka”, 

 Anna Kołodziej – Urząd Miasta Oświęcim, 

 Łukasz Pszczeliński – Polski Związek Wędkarski, Oddział Bielsko – Biała, 

 Małgorzata Szczepka – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

 Konrad Wydra – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

 Damian Czechowski – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 

 Marta Gregorczyk – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w 

Katowicach, 

 Katarzyna Matusiak – Urząd Gminy w Kętach, 

 Zbigniew Bonczar – Uniwersytet Rolniczy/ Polski Związek Łowiecki Kraków, 

 Sebastian Siwiec – Urząd Gminy Brzeszcze, 

  Dorota Chwierut – Urząd Gminy Brzeszcze, 

 Zdzisław Bartula – Koło Łowieckie „Sokół” Oświęcim, 

 Zbigniew Białek – Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy Rzeszów, 

 Rafał Bobrek – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 

 Paweł Wieczorek – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 

 Dorota Horabik – MGGP S.A. 

 

 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje 

 

Spotkanie rozpoczął Pan Mariusz Skwara, który powitał zgromadzonych gości oraz 

przedstawił wykonawców projektu PZO. Podczas prezentacji scharakteryzował sieć Natura 

2000, omówił założenia projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, podał zasady tworzenia 

i zawartość planów zadań ochronnych oraz sposób tworzenia i skład Zespołu Lokalnej 

Współpracy (ZLW). Na końcu opisał funkcjonowanie i rolę Platformy Informacyjno-

Komunikacyjnej w opracowywaniu PZO. 

W następnej kolejności głos zabrał Pan Robert Stańko, który scharakteryzował obszar 

Natura 2000 Dolina Dolnej Soły wskazując przedmioty ochrony oraz omówił wyniki 

dotychczasowych inwentaryzacji. Następnie przybliżył zasady planowania ochrony w 

obszarze Natura 2000, cele jakim służą plany zadań ochronnych oraz tryb sporządzania planu 

zadań ochronnych. Na koniec podkreślił, jak ważną funkcję pełni ZLW. 

Obie prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie 

(http://krakow.rdos.gov.pl/) w zakładce „Natura 2000 - aktualności”. 

 

 

 

 

 

http://krakow.rdos.gov.pl/


 

 

 

W trakcie przedstawiania prezentacji przez Pana Roberta Stańko padło pytanie, 

dlaczego plan zadań ochronnych dla tego obszaru jest robiony tak późno i jaki będzie miał 

wpływ na zakazy odnośnie zabudowy i czy coś zmieni odnoście zarządzania ciekami 

wodnymi. 

Pan Robert Stańko odniósł się do pytań, wyjaśniając, że plan zadań ochronnych 

zgodnie z obowiązującym prawem musi być wykonany w ciągu 6 lat od utworzenia obszaru  

Natura 2000. Przyznał, że na wykonanie planu zadań ochronnych często jest bardzo mało 

czasu, ale na to niestety już nie ma wpływu. Następnie wytłumaczył, czym różni się plan 

ochrony od planu zadań ochronnych i wyjaśnił, że PZO nie będzie sformułowanych żadnych 

zakazów, a jedynie sformowane wnioski do MPZP i Studium i każda inwestycji musi być 

rozpatrywana indywidualnie. 

Pan Mariusz Skwara uzupełnił, że wszystkie działania wymagają czasu, czego 

przykładem może być sytuacja, kiedy dzierżawca stawów, spuścił wodę ze stawów, co 

wymagało szeregu inicjatyw i zaangażowania wielu osób i instytucji, aby przywrócić 

odpowiednie warunki wodne na tym terenie.  

 

Dyskusja 

 

Pan Łuksza Pszczeliński 

Zadał pytanie czy w obszarze Natura 2000 chronione są siedliska czy tylko same ptaki. 

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił, że ten konkretny PZO dotyczy wyłącznie ptaków, niemniej jednak ocena stanu  

ochrony gatunków ptaków obejmuje jeden z parametrów jakim jest siedlisko. 

 

Pana Jan Nykaza 

wyraził swoje wątpliwości co do faktu, że czernica jest gatunkiem chronionym. 

 

Pana Paweł Wieczorek 

Wyjaśnił, że czernica jest chroniona Dyrektywą Ptasią w Unii Europejskiej. Polowania na 

czernicę mogą się odbywać tylko w wyznaczonych okresach.  

 

Pan Józef Kukuła  

Podkreślił, że sprawy poboru kruszywa z rzeki Soły, przejazdy ciągników przez rzekę, 

budowa domków jednorodzinnych wpływają na ograniczenia swobód mieszkańców. Zapytał 

również czy były wykonywane już jakieś prace w terenie. 

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił, że badania po części już zostały przeprowadzone, będą jeszcze wykonywane 

badania uzupełniające. 

 

Pan Łuksza Pszczeliński 

Zadał pytanie, co się stanie jeśli przedmiot ochrony zostanie utracony. 

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił, że jeśli przedmiot ochrony został utracony w obszarze Natura 2000, to może to 

powodować nałożenie przez Komisję Europejską sankcji finansowych. W przypadku  zaniku 



 

 

gatunku z powodu braku właściwej ochrony należy przywrócić ten gatunek w obszarze. 

Wyjątkiem będzie przypadek niezawinionego zaniku przedmiotu ochrony, czyli zaniku z 

przyczyn naturalnych, którym nie można było przeciwdziałać.  

 

Pan Paweł Brzuska 

Zadał pytanie co kryje się pod hasłem: parametry i na ile można szczegółowo określić stan 

siedliska. 

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił jak dokonuje się oceny poszczególnych parametrów w oparciu o mierzalne 

wskaźniki na przykładzie tabeli zawartej w prezentacji.  

 

Pan Józef Kukuła 

Zapytał, dlaczego w spotkaniu nie uczestniczy osoba wykonująca inwentaryzację terenową. 

 

Pan Mariusz Skwara 

Wyjaśnił, iż w roku 2008 były prowadzone prace na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 

obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Soły, Stawy w Brzeszczach i Dolina Dolnej Skawy i w 

głównej mierze PZO będzie bazował na wynikach tych prac. Podkreślił, że PZO ma na celu 

wskazać pilnie działania niezbędne do zachowania przedmiotów ochrony oraz że na etapie 

pierwszego spotkania udział takiej osoby nie jest konieczny. 

 

Pan Paweł Brzuska 

Poprosił o wskazanie, gdzie można uzyskać dostęp do tych materiałów. 

 

Pan Mariusz Skwara 

Wyjaśnił, że dokumenty są dostępne w siedzibie RDOŚ w Krakowie. 

 

Pan Paweł Brzuska 

Podkreślił, że w trakcie sporządzania PZO należy korzystać z wiedzy mieszkańców odnośnie 

stanu poszczególnych siedlisk. 

 

Pan Mariusz Skwara 

Wyjaśnił, że temu właśnie maja służyć spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy. 

 

Pani Katarzyna Matusiak 

Zapytała, jakie dane będą punktem wyjścia , czy będą to dane z SDF-u, przeprowadzone 

badania czy wspomniana wcześniej inwentaryzacja. 

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił, że punktem wyjścia będą wszystkie dostępne dokumenty, zarówno SDF, jak 

również inwentaryzacja przeprowadzona w roku 2008 oraz badania ornitologiczne 

prowadzone w obszarze w ostatnich latach, w tym na potrzeby PZO. 

  

Pani Katarzyna Matusiak 

Zadała pytanie, ile będzie przeprowadzonych spotkań i czy są już ustalone konkretne 

działania ochronne. 

 



 

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił, że będą zorganizowane 3 spotkania (oprócz obecnego, jeszcze dwa), na których 

będą przedstawiane kolejne wyniki prac. 

 

Pan Damian Czechowski 

Uzupełnił, że dane dotyczące obszarów Natura 2000 są publikowane i zbierane od lat, dlatego 

było możliwe ustanowienie obszarów natura 2000. Dane te będą stanowiły materiał 

wyjściowy dla PZO i na nich wykonawcy będą opierać się przy formułowaniu zabiegów 

ochronnych.  

 

Pan Robert Stańko 

Zaznaczył, że wszystkie działania ochronne będą odnosiły się do konkretnych działek 

ewidencyjnych. 

 

Pani Katarzyna Matusiak 

Podkreśliła, by zadania ochronne nie były sformowane ogólnikowo, tak by było jasno 

określone kto będzie odpowiedzialnych za ich realizację. 

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił, że z dotychczasowego doświadczenia wynika, że za działania czynnej ochrony 

będzie w głównej mierze odpowiadał RDOŚ. Zaznaczył, że działania ochronne prowadzone 

na gruntach prywatnych nie mogą zostać zrealizowane bez zgody właścicieli.  

 

Pan Damian Czechowski 

Podkreślił, że PZO będą zawarte zarówno działania fakultatywne jak również obligatoryjne. 

 

Pan Józef Kukuła 

Zaznaczył, że najbardziej zagrożone są stawy będące własnością Agencji Nieruchomości 

Rolnych, należy podjąć takie działania by ANR nie musiała dzierżawić tych obiektów. 

  

Pan Damian Czechowski 

Wyjaśnił, że takie działania musiałby się wiązać ze zmianą uwarunkowań prawnych. 

  

Pan Mariusz Skwara 

Podkreślił, że zadaniem PZO jest wskazanie działań realnych, nie ma możliwości zmiany 

uwarunkowań prawnych. 

 

Pan Zbigniew Białek 

Wyjaśnił, że działaniem ANR jest sprywatyzowanie działek, a od właścicieli będzie zależała 

już czynna ochrona. 

 

Pan Robert Stańko 

Zasugerowała, że dobrym rozwiązaniem byłoby zatem przekazanie terenów należących do 

ANR Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zaznaczając, że takie działania były już 

wcześniej wykonywane. 

 

 

 



 

 

Pan Mariusz Skwara 

Podkreślił, że Natura 200 funkcjonuje również na gruntach prywatnych i nie należy się 

obawiać takiej sytuacji. 

 

Pan Jan Nykaza 

Zaznaczył, że jednym z głównych problemów są uszkodzenia w obrębie cieków wodnych i 

należy to zgłosić odpowiednim organom odpowiedzialnym za cieki wodne. 

 

Pan Józef Kukuła 

Zasugerował, że należy wziąć pod uwagę gatunki będące „szkodnikami” na tym terenie, przez 

które poziom populacji został zachwiany. 

 

Pan Zdzisław Bartula 

Zapytał, czy nie ma możliwość ustalenia pewnych działań na wyższym szczeblu tak by 

stworzyć dogodne warunki w obszarach Natura 2000. 

 

Pan Damian Czechowski 

Podkreślił, że właśnie dlatego zostało zorganizowane to spotkanie z wszystkim instytucjami 

oraz osobami zainteresowanymi działaniami w tym obszarze Natura 2000. 

 

Pan Jan Nykaza 

Wyraził swoje obawy o stawy będące własności ANR. 

 

Pan Damian Czechowski  

Zaznaczył, że PZO będzie odnosił się do wszystkich zagrożeń zidentyfikowanych m.in. 

podczas spotkań z ZLW. 

 

Pan Zdzisław Bartula 

 Podkreślił, że sytuacja ekonomiczna oraz sytuacja zdrowotna ryb pogorsza się z każdym 

rokiem, dlatego przewiduje się, że stawy będą upadać, a co za tym idzie wpłynie to również 

niekorzystnie na obszar Natura 2000. 

 

Pan Józef Kukuła 

Zaznaczył, że gospodarka rybacka obecnie zmienia zupełnie swój dotychczasowy kierunek. 

 

Pani Dorota Chwierut 

Zadała pytanie, czy wiadomo dokładnie gdzie poszczególne gatunki występują. 

 

Pan Robert Stańko 

Przedstawił konkretne lokalizację poszczególnych gatunków zawarte w inwentaryzacji 

wykonanej w 2008 r. 

 

Pan Józef Kukuła 

Zapytał, czy są jakieś problemu w funkcjonowaniu żwirowni w obszarze Natura 2000. 

 

 

 

 



 

 

Pani Barbara Latoń 

Zapewniła, że nie ma żadnych konfliktów związanych wydobyciem żwiru z obszarze Natura 

2000. Wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi prawem i bez szkody na przedmioty 

ochrony. 

 

Pan Robert Stańko 

Podziękował wszystkim za przybycie, aktywny udział w spotkaniu i zaprosił na kolejne 

spotkania. 

 

Pan Mariusz Skwara 

Przyłączył się do podziękowań i zachęcił do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach Zespołu 

lokalnej Współpracy.  

 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Dorota Horabik 

 

 

 

 
Stół cateringowy na I warsztatach konsultacyjnych – Dolina Dolnej Soły 

 



 

 

 
I warsztaty  konsultacyjne – Dolina Dolnej Soły 

 
I warsztaty  konsultacyjne – Dolina Dolnej Soły 



 

 

 
I warsztaty  konsultacyjne – Dolina Dolnej Soły – wystąpienie Pana Mariusza Skwary 



 

 

 
I warsztaty  konsultacyjne – Dolina Dolnej Soły – wystąpienie Pana Mariusza Skwary 

 
I warsztaty  konsultacyjne – Dolina Dolnej Soły  



 

 

 
I warsztaty  konsultacyjne – Dolina Dolnej Soły  

 
I warsztaty  konsultacyjne – Dolina Dolnej Soły – wystąpienie Pana Roberta Stańko 
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I warsztaty  konsultacyjne – Dolina Dolnej Soły  

 

 

 


