
 

1 
 

 

Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego 

dla obszaru Natura 2000 PLB120005 Dolina Dolnej Skawy 

 

 

Spotkanie miało miejsce 30 listopada 2011r. w Urzędzie Miasta w Zatorze. Wzięli w nim 

udział przedstawiciele gmin (Wadowice – gmina miejska, Wadowice – gmina wiejska, 

Tomice, Alwernia, Oświęcim – gmina wiejska, Zator - gmina miejska, Zator – gmina wiejska, 

Spytkowice, Przeciszów, Babice, Wieprz), lasów państwowych (Nadleśnictwo Chrzanów 

i Andrychów), Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rybackiego Zakładu 

Doświadczalnego w Zatorze, Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego, Krakowskich Zakładów 

Eksploatacji Kruszywa S.A., lokalnych gospodarstw rybackich i kół łowieckich. Ponadto obecni 

byli przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 

Ptaków, Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego i Towarzystwa na Rzecz Ziemi, 

lokalnych grup wsparcia (Stowarzyszenie „Dolina Karpia”, Stowarzyszenie Rozwoju Ziem 

Wadowickich) oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie – wykonawcy Planu Zadań 

Ochronnych dla tego obszaru. Nad całością spotkania czuwała Pani Małgorzata Michna – 

planista regionalny z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. 

 

Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania uczestników z projektem oraz założeniami do 

tworzenia planów zadań ochronnych. Następnie Pani Małgorzata Michna przedstawiła 

wykonawcę planu dla Doliny Dolnej Skawy oraz pokazała jak będą wyglądać kolejne kroki 

opracowywania PZO. W dalszej części spotkania Pan Grzegorz Cierlik – ekspert i koordynator 

planu – omówił wszystkie przedmioty ochrony dla których utworzono obszar PLB120005 

Dolina Dolnej Skawy, wskazując wybrane cele ochrony, ich wymagania siedliskowe, 

zagrożenia i metody ochrony. Ważną częścią warsztatów było poruszenie istotnych dla tego 

obszaru zagadnień związanych z gospodarką rolną i rybacką, gospodarką łowiecką i 

wędkarstwem. Po przedstawieniu wszystkich przygotowanych prezentacji rozwinęła się 

dyskusja skupiająca się przede wszystkim na problemach kluczowych z punktu widzenia 

lokalnych społeczności. Przedstawiciele Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego oraz 

gospodarstw rybackich wskazywali na straty jakie w hodowli ryb może powodować ptactwo 

wodne, głównie kormoran. Jednak zasadniczy problem, który dotyka obecnie ten rejon i 

zagraża przedmiotom ochrony w Dolinie Dolnej Skawy, to zaprzestanie gospodarki rybackiej 

na stawach, powodowane upadkiem kolejnych gospodarstw rybackich. Wspomniana też 

została kwestia polowań na terenie Ostoi – ich terminu i negatywnego wpływu na chronione 

w Dolinie Dolnej Skawy ptaki. 

 

Zwieńczeniem warsztatów było utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, czyli listy osób 

i instytucji chcących współtworzyć Plan Zadań Ochronnych dla obszaru PLB120005 Dolina 

Dolnej Skawy. Lista ta, wraz z materiałami informacyjnymi na temat obszaru Dolina Dolnej 
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Skawy i przedstawionymi na spotkaniu prezentacjami, jest załącznikiem do niniejszego 

sprawozdania. 

 

Sprawozdanie sporządziła: 
Anna Zięcik 

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 

 


