
 

 

 
 

PROTOKÓŁ 
z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy przeprowadzonego w ramach opracowania planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034 
w dniu 26.04.2013 r. w Krzeszowicach 

 
CEL SPOTKANIA: 
Celem spotkania było zaprezentowanie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034, a w szczególności wyników prac terenowych, 
wyznaczonych celów ochrony, zidentyfikowanych zagrożeń oraz propozycji rodzaju i 
zakresu działań ochronnych. Spotkanie odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego, 
ul. Grunwaldzka 4 w Krzeszowicach. Jego organizatorem była Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Krakowie. 
 
PROWADZĄCY: 
Monika Kozieł – koordynator PZO (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie). 
 
UCZESTNICY:  
Osoby, które zgłosiły sie do Zespołu L:okalnej Współpracy (lista obecności) 
 
PROGRAM SPOTKANIA : 
Prezentacja szablonu zawierającego wstępne zapisy planu zadań ochronnych, ustaleń 
dotyczących działań ochronnych, oceny stanu zachowania przedmiotów ochrony, zagrożeń, 
jak również ustaleń działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony; 
 
PRZEBIEG SPOTKANIA:  
 Spotkanie rozpoczęła Pani Monika Kozieł, która powitała zgromadzonych gości. 
Podczas prezentacji przypomniała zasady tworzenia i zakres planów zadań ochronnych oraz 
krótko scharakteryzowała obszar Natura 2000 Czerna PLH120034. 

Następnie Pani Monika Kozieł przedstawiła dokumentację – szablon, w którym 
wskazano przedmioty ochrony oraz ocenę stanu zachowania przedmiotów ochrony. Następnie 
przedstawiła wstępne zapisy planu zadań ochrony wraz z potencjalnymi zagrożeniami, jakie 
występują na omawianym obszarze oraz propozycjami działań ochronnych. 
 Po wystąpieniu nastąpił czas na zgłaszanie uwag: 

� potrzeba zwrócenia uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Dębnika, Dubia in., który przewidywał realizację obiektów 
sportowych w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Czerna oraz aby w promieni do 10 km 
od kolonii nietoperzy instalować lampy o współczynniku ULOR = 0 – Towarzystwo 
na rzecz Ziemi; 

� uwagi dotyczące oświetlenia na terenie kopalni Czatkowice – Polski Klub 
Ekologiczny  



 
 

 

 

Zgłoszono również potrzebę zorganizowania kolejnego spotkania z udziałem ekspertów 
sporządzających dokumentację do planu zadań ochronnych. 

 Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii oraz upewnieniu się, że uczestnicy spotkania nie 
mają dalszych pytań Pani Monika Kozieł podziękowała za przybycie i aktywny udział 
w spotkaniu. 

Na tym spotkanie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


