
 

Załącznik 4 

 

Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego 

dla obszaru Natura 2000 PLH 120002 Czarna Orawa 
 
 
Pierwsze z cyklu spotkań dla obszaru Natura 2000 Czarna Orawa odbyło się dn. 14 grudnia 
2011 roku w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce. W spotkaniu wzięli udział 
pracownicy RDOŚ Kraków,  przedstawiciele samorządów lokalnych z gmin Jabłonka, Czarny 
Dunajec, Lipnica Wielka, Raba Wyżnia, Lasów Państwowych  (nadl. Nowy Targ), Wspólnot 
Leśnych Chyżne i Jabłonka, Babiogórskiego Paku Narodowego, Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (inspektorat w Nowym Targu), Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego (oddział Nowy Targ), sołtysi wsi, których grunty znalazły się w granicach obszaru 
Natura 2000, radni i lokalni przedsiębiorcy.  
 
Spotkanie prowadziła p. Małgorzata Michna z RDOŚ Kraków (planista regionalny), która na 
wstępie zapoznała jego uczestników z podstawami prawnymi sporządzania planów zadań 
ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz zakresem tych planów, 
wynikającym z obowiązujących aktów prawnych. Następnie, Małgorzata Makomaska-
Juchiewicz z Instytutu Ochrony Przyrody PAN (koordynator planu) przedstawiła dwie 
prezentacje. Pierwsza z nich omawiała przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Czarna 
Orawa, wraz ze wstępną oceną ich zagrożeń oraz wymogów i możliwości ochrony. Druga 
prezentacja omawiała wyniki wstępnego etapu prac nad planem zadań ochronnych dla 
obszaru Czarna Orawa PLH120002, w tym ustalenie listy najważniejszych źródeł informacji, 
listy planów i programów mających znaczenie dla opracowania PZO Czarna Orawa, 
aktualnego stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i potrzeb w zakresie prac 
inwentaryzacyjnych  Prezentacje te stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.  
 
Uzupełnienie prezentacji stanowił pokaz slajdów pana Wojciecha Augustyna, 
reprezentującego Zarząd Okręgowy PZW w Nowym Sączu, który przedstawił stan 
dotychczasowej wiedzy o ichtiofaunie dorzecza Czarnej Orawy. 
 
Po prezentacjach nastąpiła dyskusja. Koncentrowała się ona na generalnym problemie 
związanym z ustanawianiem obszarów Natura 2000, czyli na ograniczeniach w 
gospodarowaniu i inwestowaniu na tych obszarach. Były to raczej ogólne refleksje, a nie 
konkretne problemy związane z gospodarowaniem w obszarze Czarna Orawa. W dyskusji 
zwrócono uwagę na kwestię ewentualnego zasolenia wód Czarnej Orawy na skutek spływu 
zanieczyszczeń z drogi biegnącej wzdłuż rzeki i potrzebę ustosunkowania się do tego 
problemu w PZO.  Uczestnicy spotkania dzielili się także własnymi obserwacjami, 
dotyczącymi gospodarowania na obszarach Natura 2000 w innych krajach. W ramach 
wniosków ze spotkania, postulowano zaproszenie GDDKiA do konsultacji PZO w kwestii 
zasolenia Czarnej Orawy. 
 
Do sprawozdania zostały dołączone także przygotowane na spotkanie materiały 
informacyjne dotyczące obszaru, które rozdano uczestnikom. 



 

 

Załączniki:  

• Materiały informacyjne o obszarze Natura 2000 Czarna Orawa 

• Prezentacja o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Czarna Orawa  

• Prezentacja z informacją o wynikach wstępnego etapu prac nad planem zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czarna Orawa 

• Dokumentacja dot.  PZO dla obszaru Czarna Orawa  
 
 

Sprawozdanie sporządziła: 

Małgorzata Makomaska-Juchiewicz 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 

 


