
 

 

 
 

PROTOKÓŁ 
z III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy przeprowadzonego w ramach opracowania 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034 
w dniu 23.10.2013 r. w Krzeszowicach 

 
CEL SPOTKANIA: 
Celem spotkania było zaprezentowanie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034, a w szczególności zapisów dotyczących 
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 Lokalnej Współpracy (lista obecności) 
 
PROGRAM SPOTKANIA : 
Prezentacja szablonu zawierającego zapisy projektu 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, po 
czym przedstawiła dokumentację – szablon, w którym wskazano przedmioty ochrony oraz 
ocenę stanu zachowania przedmiotów ochrony. Następnie głos zabrał wykonawca 
dokumentacji, Pan Andrzej Węgiel, który przedstawił 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: 

� usunięcie zapisu o potrzebie przebudowy drzewostanu w wydzieleniu nr 72d – 
stanowisko nr 4f62. Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu w tym 
wydzieleniu (duże spadki), prowadzenie jakichkolwiek prac związanych z wycinką, 
czy  nasadzeniami jest praktycznie niemożliwa – Podleśniczy; 

� dopisanie działania ochronnego dla podkowca małego – zimowisk (stanowiska J1, J2, 
J3) – „utrzymanie czystości, usuwanie śmieci” – Podleśniczy; 

� klapa zabezpieczająca wejście do Jaskini Pod Bukami II została uszkodzona, 
w związku z powyższym istnieje potrzeba zapisania w działaniach ochronnych 
konserwację i odnawianie infrastruktury zabezpieczającej zimowisko podkowca 



 
 

 

 

małego na stanowiskach J1, J2 (Jaskinia pod Bukami I i II) – Towarzystwo na rzecz 
Ziemi; 

� wpisanie do działań ochronnych wpisu dotyczącego potrzeby zabezpieczenia wejścia 
do stanowiska J3 (Sztolnia) oraz postawienie tablicy ostrzegawczej o możliwości 
zawalenia. Ewentualnie wpisanie zalecenia o potrzebie wymiany stępli 
podtrzymujących strop w Sztolni – Podleśniczy; 

� uwagi dotyczące potrzeby ochrony liniowych elementów w sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 Czerna PLH120034 – Towarzystwo na rzecz Ziemi, Podleśniczy. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


