
Spotkanie konsultacyjne dla obszaru Natura 2000 PLH 120024 Dolina 
Białki – sprawozdanie 
 
 
 
Kolejne (drugie wg. harmonogramu) z zaplanowanych spotkań konsultacyjnych dla obszaru 
Natura 2000 Dolina Białki odbyło się dn. 26 września 2012 roku w Sali konferencyjnej 
pensjonatu Bania w Białce Tatrzańskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
samorządów lokalnych z gmin Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ, Lasów 
Państwowych  (nadl. Nowy Targ), Zarządu Gospodarki Wodnej (oddział powiatowy Nowy 
Targ), oraz sołtysi wsi których grunty leżą w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Białki. 
Obecni także byli przedstawiciele wspólnot leśnych urbarialnych oraz lokalni przedsiębiorcy. 
Na spotkanie prowadzone przez p. Małgorzatę Michnę – planisty regionalnego z RDOŚ w 
Krakowie, oprócz pracowników tego urzędu, zostali zaproszeni także przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, Muzeum Tatrzańskiego z Zakopanego, Instytutu Ochrony 
Przyrody PAN z Krakowa. Pełna lista osób biorących udział w spotkaniu stanowi załącznik 
do niniejszego sprawozdania.  

Na spotkaniu została przedstawiona prezentacja zawierająca informacje o wykonanych 
pracach badawczych w dolinie Białki w sezonie 2012, wyniki przeprowadzonych 
inwentaryzacji i wynikające z nich zmiany w SFD obszaru, zaktualizowane oceny stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, a także omówione zasady ich ochrony 
oraz zaproponowane działania ochronne. W prezentacji zostały umieszczone mapy obrazujące 
prezentowane problemy. Treść wystąpień została załączona w formie prezentacji do 
niniejszego sprawozdania.  
Już w trakcie prezentacji rozwinęła się żywa dyskusja, w której brali udział zaproszeni 
uczestnicy. Koncentrowała się ona głównie wokół najistotniejszych problemów dla 
mieszkańców, zwłaszcza kwestii zanieczyszczeń wód. Jak poprzednio, zasadniczą część 
dyskusji poświęcono problemom ochrony przeciwpowodziowej i sposobów zabezpieczeń 
gruntów w obszarze chronionym. Często poruszanym tematem była kwestia dopuszczalności 
ingerencji w koryto Białki, co zarazem oznacza zaburzenia w siedlisku 3220 – kamieńce i 
żwirowiska górskich rzek i potoków, a także poboru materiału skalnego z koryta rzeki. 
Podnoszono też konieczność uregulowanie zagadnień dotyczących ruchu turystycznego na 
terenie obszaru Natura 2000, zarówno w rezerwacie jak i pod względem umożliwienia 
budowy ścieżek rowerowych, wraz z infrastrukturą wzdłuż Białki. 
Uczestnicy spotkania poddali także w wątpliwość celowość ujmowania w SFD obszaru 
kumaka górskiego, dodanego w wyniku inwentaryzacji, ze względu na przewidywane przez 
nich ograniczenia w przyszłości w gospodarowaniu w jego siedlisku. Mieszkańcy domagali 
się także zwiększenie udziału społeczności lokalnej w procesie planowania wszelkich prac w 
obszarze Natura 2000. 

Spotkanie zakończono ustalając harmonogram przekazania wstępnego projektu PZO i 
nanoszenia poprawek, oraz ustalono przybliżony termin spotkania końcowego.   

 
 
Załączniki:  

• Lista uczestników spotkania 
• Prezentacja o wykonanych pracach i wynikających z nich zapisach w PZO 

 
 


