
 

 

 

PROTOKÓŁ 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 PLB120009 Stawy w Brzeszczach 

w dniu 09.08.2012 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: 

 Magdalena Szymańska – w zastępstwie Regionalnego Planisty,  Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Krakowie, 

 Robert Stańko – koordynator projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

PLH120080 Torfowisko Wielkie Błoto. 

 

UCZESTNICY: 

 Anna Radczuk – Urząd Gminy Bojszowy 

 Zygmunt Kwapiś – Nadleśnictwo Kobiór 

 Jacek Rozmus – Nadleśnictwo Kobiór 

 Konrad Wydra – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

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

Katowicach 

 Sebastian Siwiec – Urząd Gminy Brzeszcze 

 Dorota Chwierut – Urząd Gminy Brzeszcze 

 Marta Adamus – Urząd Gminy Wilamowice 

 Zofia Piętas – Starostwo Powiatowe w Bieruniu 



 

 

 Danuta Konraus – Urząd Gminy Miedźna 

 Barbara Tyrna – Urząd Gminy Miedźna 

 Zbigniew Bonczar – Uniwersytet Rolniczy/ Polski Związek Łowiecki Kraków 

 Tomasz Ciepły – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

 Aleksandra Kraus – Stawy w Jawiszowicach 

 Tomasz Król – Gospodarstwo Rybackie Brzeszcze 

 Łukasz Pszczeliński – Polski Związek Wędkarski, Oddział Bielsko – Biała 

 Ireneusz Dziedzic – Urząd Gminy Oświęcim 

 Zbigniew Białek – Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy Rzeszów 

 Magdalena Grzebinoga – MGGP S.A. 

 Dorota Horabik – MGGP S.A. 

 

 

 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje 

 

Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Szymańska, która powitała zgromadzonych 

gości oraz przedstawiła wykonawców projektu PZO. Podczas prezentacji scharakteryzowała 

sieć Natura 2000, omówiła założenia projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, podała zasady 

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

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

Komunikacyjnej w opracowywaniu PZO. 

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

Natura 2000 „Stawy w Brzeszczach” 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”. 

 

 

 

Dyskusja 

 

Pan Tomasz Król 

Zadał pytanie jak będą prowadzone badania terenowe jeśli właściciel działki nie zechce 

wpuścić na swój teren wykonujących badania. 

 

Pani Magdalena Szymańska 

Wyraziła nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Wykonawca, który przeprowadza badania 

w terenie musi zapytać o zgodę na wejście na grunty prywatne. Dotychczas nie było takiej 

sytuacji by właściciel działki utrudniał wykonanie prac terenowych. 

 

Pan Tomasz Król 

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


 

 

Zapytał z jakich źródeł należy korzystać, w szczególności określających dokładny przebieg 

granic obszaru Natura 2000 i które działki ewidencyjne znajdują się w obszarze oraz czy jest 

możliwa zmiana granic? 

 

Pani Magdalena Szymańska 

Wyjaśniła, że granice obszaru Natura 2000 są znane i ściśle określone. Informację czy działka 

znajduje się w Naturze 2000 można uzyskać poprzez: Geoserwer na stronie Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska lub poprzez Geoportal. Ponadto, wyjaśniła, że PZO dopuszcza 

zmianę granic, ale propozycja takiej zmiany musi być bardzo dobrze umotywowane. 

Zaproponowała, że instrukcję jak sprawdzić czy działka jest w Naturze 2000, może przesłać 

drogą mailową, gdyby ktoś był zainteresowany taką pomocą. 

 

Pani Zofia Piętas 

Zadała pytanie, czy jest możliwe zagospodarowanie gruntu nie zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz czy będzie możliwa np. modernizacja budowli, a jeżeli nie to czy 

istnieje możliwość odsprzedania gruntów w obszarze Natura 2000 zrządzającemu obszarem. 

Nadmieniła, że sprawa dotyczy dużego obszaru – ponad 6 ha, terenu zarośniętego, na którym 

kopalnia musi przeprowadzić rekultywację, a w ewidencji grunty te figurują jako grunty 

rolne.  

 

Pani Magdalena Szymańska 

Odniosła się do pytania dotyczącego możliwości wykupu, wyjaśniając, że RDOŚ może 

wykupić grunty „naturowe”, ale na to niestety trzeba pozyskać środki finansowe z zewnątrz.  

 

Pan Robert Stańko 

Uzupełnił, że w przeszłości do wykupu ziemi dochodziło głównie w przypadku gdy 

Zarządzający obszarem chciał przeprowadzić działania ochroniarskie, a właściciel gruntu nie 

chciał wyrazić na to zgody. 

 

Pani Magdalena Szymańska 

Dodała, że działania prowadzone w obszarze Natura 2000, mogące potencjalnie negatywnie 

wpłynąć na przedmioty ochrony, poddawane są procedurze OOŚ, zatem jeśli po 

przeprowadzeniu procedury wynika, że nie ma przeciwwskazać do podjęcia jakiegoś 

przedsięwzięcia, może ono być zrealizowane w obszarze Natura 2000. 

 

Pani Aleksandra Kraus 

Zadała pytanie, czy trzeba zgłaszać remonty prowadzone na stawach np. remont grobli? 

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił, że wszystko zależy od tego czy jest to konserwacja czy remont według prawa 

budowlanego. Bowiem, konserwacja dotyczy prac prowadzonych regularnie np. co roku lub 

co dwa lata i nie podlega zgłoszeniu, natomiast w pozostałych przypadkach traktowane jest to 

jako remont, wymagający zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, co wynika właśnie z prawa 

budowlanego, a nie prawa ochrony przyrody czy ochrony środowiska. 

 

Pan Tomasz Król 

Zapytał jak pogodzić wymogi programów rolno środowiskowych z wymogami obszarów 

Natura 2000. 



 

 

 

Pani Magdalena Szymańska 

Wyjaśniła, że dopłatami zajmuje się marszałek i on musi ocenić, czy wpływają negatywnie na 

obszary Natura 2000.  

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił, że osoby korzystające z programów rolno – środowiskowych, w momencie kiedy 

ustanawiany jest PZO staje się on aktem prawa miejscowego i należy przestrzegać jego 

zapisów, co może się wiązać z konfliktem z programami rolno – środowiskowymi, ale w 

polskim ustawodawstwie tej kwestii jeszcze nie rozwiązano. 

 

Pan Tomasz Król 

Zapytał kto ma wdrażać zapisy PZO i kto będzie je finansował. 

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił, że PZO będzie określał koszty działania, wskazywał kto ma je wykonywać i w 

jakim okresie czasu należy je przeprowadzić. W PZO będą zaproponowane działania realne 

do wykonania. Szczegółowo będzie ustalono np. kiedy można spuszczać wodę ze stawów bez 

szkody dla gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarze. 

 

Pan Tomasz Król 

Zapytał, co będzie wynikało z dokonanej oceny stanu, jeśli dojdzie do sytuacji kiedy nie 

zostanie wykazany gatunek objęty ochroną w obszarze. 

 

Pan Robert Stańko 

Wyjaśnił, że w momencie zaniku takiego 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 Tomasz Król 

Przywołał sytuację w Biebrzański Parku Narodowym, gdzie sytuacja ochrony przyrody jest 

coraz gorsza w jego odczuciu i wyraził obawy, że może tak być również w przypadku tego 

obszaru. 

 

Pan Robert Stańko 

Odniósł się do swojego doświadczenia w prowadzeniu projektów związanych z ochroną 

przyrody. Wyjaśnił, jak prowadzone są projekty np. z programu Life+ i wyjaśnił, że w 

ostatnich latach wzrasta poziom finansowania projektów związanych z czynną ochroną 

przyrody. 

 

Pan Tomasz Król 

Poddał w wątpliwość trwałość takich projektów. 

 

Pan Robert Stańko 

Dodał, że w praktyce wszystkie projekty finansowane ze środków UE, szczególnie z funduszu 

z Life+ muszą gwarantować trwałość efektów przez co najmniej 5 lat. 

 



 

 

Pani Magdalena Szymańska 

Doprecyzowała przekazane informacje na temat projektów Life+, wyjaśniając dla kogo jest 

przeznaczony, jakie są zasady ubiegania się itp. 

 

Pan Robert Stańko  

Po uprzednim zapytaniu odnośnie ewentualnych kolejnych pytań, uwag itp., podziękował 

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

 

Pan Magdalena Szymańska 

Przyłączyła się do podziękowań i zachęciła do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach Zespołu 

lokalnej Współpracy.  

 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Dorota Horabik 

 

 

 

 
Stół cateringowy na I warsztatach konsultacyjnych – Stawy w Brzeszczach 
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