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EKKOM Sp. z o.o.  
ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, tel./fax (12) 267- 23-33, 269-65-40 

e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga. pl  

Gdańsk: ul. Arkońska 27 A, 80-387 Gdańsk, tel./fax: (58) 346-12-18 
Katowice: ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, tel.: (32) 258-23-37, fax: (32) 258-85-69 

Lublin: ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, tel.: (81) 516-73-33 
Warszawa: al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, tel.: (22) 201-98-53/54, fax: (22) 213-37-87 

Kraków, 23.08.2012r.  

 

Sprawozdanie z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpr acy d.s. 

opracowania Planów Zada ń Ochronnych dla Obszarów Natura  

2000 Pasmo Policy PLB 120006 oraz Na Policy PLH 120 012  

 

 

W ramach projektu POiS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" współfinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 
zleciła sporządzenie planów zadań ochronnych dla Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - 
Natura 2000 Na Policy PLH 120012 oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków – Natura 2000 
Pasmo Policy PLB 120006. 

Pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy d.s. opracowania Planu Zadań 
Ochronnych dla ww. obszarów odbyło się 23 sierpnia 2012 roku, w Orawskiej Bibliotece 
Publicznej, przy ul. Sobieskiego 13 w miejscowości Jabłonka. 

 Do uczestnictwa w warsztatach planista regionalny – Pani Małgorzata Michna, w 
porozumieniu z koordynatorem projektu – Panem Robertem Wańczykiem, zaprosiła przedstawicieli 
instytucji, których zasób wiedzy oraz chęć współpracy pozwolą na jak najlepsze wykonanie PZO 
dla analizowanych obszarów Natura 2000.  

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Wykonawcy Planów Zadań Ochronnych – Firmy 
EKKOM Sp. z o. o., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz osoby 
reprezentujące kluczowe urzędy i instytucje w regionie. 

Lista obecności, z podpisami zgromadzonych osób zostanie dołączona do niniejszego 
protokołu ze spotkania. 

Przedstawicielami Firmy EKKOM Sp. z o.o. byli: 
1. Robert Wańczyk – koordynator projektu oraz Kierownik Działu Opracowań Środowiskowych; 
2. Agnieszka Homan – Ekspert Przyrodniczy; 
3. Iwona Solarz – Asystent Specjalisty ds. Ochrony Środowiska; 
4. Marlena Leszczyńska – Młodszy Asystent Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. 
 

Warsztaty poprowadziła Pani Małgorzata Michna. Przedstawiła agendę spotkania oraz 
poprosiła zgromadzonych o przedstawienie się. W czasie pierwszej prezentacji multimedialnej 
zaprezentowała ogólne informacje dotyczące sieci obszarów Natura 2000. W swoim wystąpieniu 
P. Michna pokrótce zasady tworzenia Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) oraz 
Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO). Zaznaczyła także historię tworzenia wymienionych 
form ochrony przyrody w Polsce oraz potrzebę i procedurę sporządzania planów zadań 
ochronnych.  
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Kolejną prezentację multimedialną zaprezentował Pan Robert Wańczyk – koordynator 
projektu. Przedstawił szczegółowo na czym polega sporządzanie planów zadań ochronnych oraz 
zaprezentował najnowszy formularz dokumentacji, na podstawie którego będą generowane PZO. 
W czasie wystąpienia zaznaczył różnicę pomiędzy sporządzanymi planami zadań ochronnych, a 
dokumentami jakimi są plany ochrony. Zaprezentował również harmonogram przyjętych prac w 
projekcie oraz ogólnie przedstawił charakterystykę analizowanych obszarów Natura 2000. 
Zaznaczył również jaką funkcję w projekcie pełni Platforma Informacyjno-Komunikacyjna - 
dostępna na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

 
Następnie Pani Agnieszka Homan – ekspert ds. biologii, zaprezentowała szczegółową 

charakterystykę przedmiotów ochrony wyznaczonych na terenie obszarów Na Policy oraz Pasmo 
Policy. Zwróciła też uwagę na podstawowe zagrożenia gatunków i siedlisk objętych ochroną.  

 
Bezpośrednio po przedstawieniu każdej z prezentacji zgromadzeni goście mogli zadawać 

nurtujące Ich pytania. Także ostatnim etapem konsultacji z Zespołem Lokalnej Współpracy była 
dyskusja mająca na celu podsumowanie kluczowych problemów oraz zainicjowanych uwag i obaw 
odnośnie planowanych zadań ochronnych na danym terenie. Organizatorzy spotkania odpowiadali 
na następujące pytania: 

 
• Kto będzie odpowiedzialny za monitoring przyrodniczy na terenie obszarów Natura 2000 po 

sporządzeniu PZO? 
 

• Na jakiej zasadzie będzie funkcjonował Zespół Lokalnej Współpracy oraz na ile kluczowe 
okaże się jego stanowisko? Czy w wypadku rozbieżności zdań organizatorów spotkania oraz 
przedstawicieli społeczności lokalnej, przewidziane są jakieś formy głosowania/referendum? 

 
• Na jakiej zasadzie będą weryfikowane granice obszarów Natura 2000? Czy i kto wydał decyzję 

o możliwości powiększenia obszaru „Na Policy” z 275,2 ha na 765,75 ha? Kto był 
odpowiedzialny za przygotowanie związanej z ewentualnym powiększeniem obszaru, 
dokumentacji badawczej? Jaka będzie procedura w wypadku silnego oporu społecznego 
nakierowanego przeciwko powiększeniu obszaru Natura 2000 Na Policy? 

 
• Jaki budżet przeznaczono na sporządzenie PZO oraz weryfikację stanu przedmiotów ochrony? 
 
• Czy na żądanie lokalnej społeczności byłaby możliwość likwidacji przedmiotowej formy 

ochrony przyrody na terenie Gminy Zawoja? 
 
• Jakie inwestycje mogą być prowadzone w granicach obszarów Natura 2000? Podano przykład 

kolejki linowej (krzesełkowej) oraz stoków narciarskich. Czy możliwe jest uzyskanie zgody na 
budowę budynków mieszkalnych? 

 

• Czy w czasie powstawania obszarów Natura 2000 Na Policy oraz Pasmo Policy nie doszło do 
złamania podstawowych praw konstytucyjnych ludzi, którzy nie wyrazili zgody na powstanie 
ww. obszarów? Dlaczego ich głos nie został uwzględniony i czy na podobnej zasadzie będzie 
funkcjonował nowy ZLW? 
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• Dlaczego do tej pory nie uregulowano przepisów odnośnie dopłat dla rolników i pozostałych 
właścicieli gruntów, które wchodzą w skład obszarów Natura 2000? Dlaczego w Polsce, w 
odróżnieniu do pozostałych krajów UE nie ma równie wysokich dopłat? 

 

• Jaka instytucja będzie odpowiedzialna za podjęcie ostatecznej decyzji w związku z 
uchwaleniem PZO? 

 

• Jak rozumieć działania ochronne zaklasyfikowane jako fakultatywne i obligatoryjne? Czy są 
dostępne obowiązujące akty prawne regulujące ich wyznaczanie?  

 

Pani Małgorzata Michna – planista regionalny, poprosiła zgromadzonych o ewentualne 
przesyłanie dodatkowych pytań drogą mailową oraz składanie oficjalnych, pisemnych wniosków. 
Ustalono, iż kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec listopada.  

 
 Spotkanie zakończyło się o godz. 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


