
2012-11-13, Radocza 

 

III spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach realizacji projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 PLB120005 Dolina Dolnej Skawy 

 

Wnioski i uwagi, które pojawiły się w trakcie ostatniego spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy. 

1. (profesor Zbigniew Bonczar) Przesunięcie terminu polowań o 2 tygodnie (od 1 września). 

Skonsultowanie z łowczym okręgowym planowanego przesunięcia. 

2. (Piotr Rymarowicz, Towarzystwo na Rzecz Ziemi) Utrzymanie zaproponowanego w projekcie 

Planu Zadań Ochronnych terminu polowań, czyli od 15 września. 

3. (dyrektor Jerzy Adamek, Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze) Straty w rybostanie dzikiej 

(białej) ryby powodowane przez rybitwę białowąsą. Rekompensaty dla hodowców ryb. 

Trzymanie się terminu „stawy hodowlane”. 

4. (Barbara Latoń, Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa) Uściślić, że platformy dla rybitw 

rzecznych i mewy czarnogłowej na Stawach Monowskich, o których mowa w projekcie PZO, 

znajdują się na obszarze stawów hodowlanych. (Uwaga uwzględniona w projekcie PZO) 

Ujednolicić nazwy zbiorników pożwirowych: Smolice (Zakole A i B). Zlikwidować z dokumentu 

Źródła – błędna nazwa. (Uwaga uwzględniona w projekcie PZO) 

Skąd wziąć kamienie na umacnianie wysp ślepowronich? 

5. (prof. Bonczar) Dodatkowo (oprócz przesunięcia terminu polowań o 2 tygodnie) wprowadzić 

zapis zakazujący jakichkolwiek działań łowieckich na stawach z koloniami rybitw białowąsych. 

6. (dyrektor Adamek) Straty w kroczku powodowane przez perkoza dwuczubego – 

rekompensaty dla hodowców ryb. 

7. (Piotr Rymarowicz) Sprawdzić liczebność zimorodka i rybitwy czarnej na terenie Doliny Dolnej 

Skawy i wprowadzić te dwa gatunki na listę przedmiotów ochrony w obszarze. 

8. (dyrektor Adamek) Platformy dla rybitw mogą powstawać tylko na stawach hodowlanych i 

tylko za zgodą właściciela. Ewentualne rekompensaty w związku z tym. 

Trzcina będzie utrzymywana na tym samym poziomie przez wszystkie lata trwania 

zobowiązania wodno-środowiskowego na wszystkich stawach, do których przyznano dopłaty. 

9. (Piotr Rymarowicz, Barbara Latoń) Nazewnictwo żwirowni w dokumencie PZO: 

Podolsze (zbiornik Ślepowron) zamiast Palczowice, Smolice (Zakole A i Zakole B) zamiast 

Smolice. (Uwaga uwzględniona w projekcie PZO) 

Plany tworzenie sztucznych wysp dla rybitw rzecznych w Smolicach i Podolszu (TNZ) 

10. (Piotr Rymarowicz) Sieweczka rzeczna – konkretne zalecenia odnośnie pozyskiwania osadów 

z koryta Skawy i regulacji przeciwpowodziowej tej rzeki. Wpisać do PZO zakaz pozyskiwania 

osadów (dopuszczone jedynie przemieszczanie osadów w uzasadnionych przypadkach)oraz 

zakaz regulacji koryta Skawy. 

11. (ARiMR) Konflikt między zapisami PZO a dopłatami środowiskowymi. PZO jako dokument 

nadrzędny może spowodować redukcję dopłat dla rolników, jeśli jego zapisy będą tożsame z 

rozporządzeniem MRiRW w sprawie dopłat bezpośrednich. Prośba o przeformułowanie 

zapisów z projektu PZO dotyczących: koszenia na wybranych stawach, utrzymania dotychczas 



prowadzonej gospodarki stawowej oraz rozwoju turystki w obszarze (zagospodarowywania 

ścieżek edukacyjnych oraz budowy platform obserwacyjnych). 

12. Prośba o korektę granic obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy zgłoszona przez gminę 

Przeciszów. 
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