
Spotkanie konsultacyjne dla obszaru Natura 2000 PLH 120024 Dolina 
Białki – sprawozdanie 
 
 
 
Pierwsze z cyklu spotkań dla obszaru Natura 2000 Dolina Białki odbyło się dn. 17 grudnia 
2011 roku w Urzędzie Gminy w Bukowinie 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 znalazły się w granicach obszaru 
Natura 2000 Dolina Białki. Obecni także byli przedstawiciele wspólnot leśnych urbarialnych 
oraz lokalni przedsiębiorcy. Na spotkanie prowadzone przez p. Mariusza Skwarę – 
oddelegowanego z RDOŚ w Krakowie, oprócz pracowników tego urzędu, zostali zaproszeni 
także przedstawiciele organizacji pozarządowych, Instytutu Ochrony Przyrody PAN z 
Krakowa oraz eksperci – biolodzy. Pełna lista osób biorących udział w spotkaniu stanowi 
załącznik do niniejszego sprawozdania.  

Na spotkaniu zostały przedstawione prezentacje zawierające informacje o podstawach 
prawnych sporządzania planów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000, 
oraz zakresie tych planów wynikającemu z obowiązujących aktów prawnych. Zostały 
zaprezentowane przedmioty ochrony występujące w obszarze oraz ocena ich stanu, zagrożeń, 
wymogów i możliwości ochrony. Ponadto, przedstawiono wyniki wstępnego etapu prac nad 
planem zadań ochronnych dla obszaru Dolina Białki PLH120024 (patrz załącznik). Treść 
wystąpień została załączona w formie prezentacji do niniejszego sprawozdania.  

Uzupełnienie przedstawionych informacji stanowił pokaz slajdów ichtiologa – p. W. 
Augustyna, który zaprezentował stwierdzone przez siebie problemy ochronne dla ekosystemu 
rzeki Białki. 

Po zaprezentowanych prezentacjach rozwinęła się dyskusja, w której brali udział 
zaproszeni uczestnicy. Oprócz próśb o doprecyzowanie informacji o wymogach prawnych i 
wymaganych procedurach, koncentrowała się ona głównie wokół możliwych ograniczeń w 
gospodarowaniu, związanych z reżimem ochronnym rzeki Białki, w tym kwestii 
zanieczyszczeń wód i wielkością dopuszczalnego poboru wody. Zasadniczą część dyskusji 
poświęcono problemom ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczeń gruntów 
dopuszczalnych w obszarze chronionym. Jednym z wniosków było umożliwienie i 
rozwinięcie dalszej dyskusji nad zaprezentowanymi problemami. Uczestnicy spotkania 
podzielili się także własnymi obserwacjami dotyczącymi stanu przedmiotów ochrony, a w 
szczególności populacji brzanki.  

Do sprawozdania zostały dołączone także materiały informacyjne przygotowane na 
spotkanie i rozdane uczestnikom. 

 
Załączniki:  

• Lista uczestników spotkania 
• Prezentacja o podstawach prawnych sporządzania planów 
• Prezentacja o przedmiotach ochrony oraz wynikach wstępnego etapu prac nad 

planem zadań ochronnych 
• Materiały informacyjne o obszarze Natura 2000 Dolina Białki 

 
 


