
Spotkanie konsultacyjne dla obszaru Natura 2000 PLH 120024 Dolina 
Białki – sprawozdanie 
 
 
 
Trzecie, ostatnie z zaplanowanych spotkań konsultacyjnych dla obszaru Natura 2000 Dolina 
Białki odbyło się dn. 12 listopada 2012 roku w Sali konferencyjnej hotelu Liptakówka 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. Radosława Korygę – z RDOŚ w Krakowie, zostali zaproszeni także 
przedstawiciele 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 efekty prac nad planem 
zadań ochronnych. Zostały zaprezentowane wszystkie elementy planu, i omówione 
poszczególne punkty. Uwzględniono przy tym poprawki wynikające z uwag nadesłanych w 
ramach konsultacji. W prezentacji zostały umieszczone mapy obrazujące prezentowane 
problemy. Szczególną uwagę poświęcono analizie uwag i wniosków nadesłanych przez 
uczestników poprzednich spotkań: głównie wspólnot urbarialnych, urzędów gmin, organizacji 
pozarządowych. Przeanalizowano punkt po punkcie nadesłane uwagi i ustosunkowano się do 
nich. Treść wystąpienia 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 zapisów szczegółowych planu, co w 
efekcie ma zaowocować wprowadzeniem dodatkowych uzupełnień i poprawek. Jak 
poprzednio, zasadniczą część dyskusji poświęcono problemom ochrony przeciwpowodziowej 
i sposobów zabezpieczeń gruntów w obszarze chronionym oraz odniesieniu się do 
przygotowywanego projektu ochrony przeciwpowodziowej. Wrócono także do tematu 
dopuszczalności ingerencji w koryto Białki, co oznacza zaburzenia w siedlisku 3220 – 
kamieńce i żwirowiska górskich rzek i potoków, a także poboru materiału skalnego z koryta 
rzeki. Uczestnicy spotkania zaproponowali także zmianę sposobu przedstawienia 
występowania kumaka  na mapach, sugerując zastąpienie punktów z inwentaryzacji, 
wyznaczeniem poligonu obejmującego siedlisko tego gatunku w obszarze. Spotkanie 
zakończono ustalając harmonogram przekazania ostatecznego projektu PZO i przedstawiając 
dalszy tok procesowania tego dokumentu. 

 
 
Załączniki:  

• Lista uczestników spotkania 
• Prezentacja projektu PZO 

 
 


