
 

 

 

PROTOKÓŁ 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 PLH120080 Torfowisko Wielkie Błoto 

w dniu 07.08.2012 r. w Niepołomicach 

 

Spotkanie odbyło się w budynku Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, ul. 

Zamkowa 4 w Niepołomicach. Jego organizatorem była Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Krakowie. Spotkanie miało na celu przedstawienie projektu POIS.05.03.00-00-

186/09, w ramach którego obecnie opracowywane są plany zadań ochronnych na obszarze 

województwa, metodyki przygotowania planu zadań ochronnych, zasad funkcjonowania 

Zespołu Lokalnej Współpracy, a także charakterystyki obszaru – przebiegu granic, 

przedmiotów ochrony i głównych zagrożeń. 

 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

 Prezentacja zespołu zaangażowanego w proces powstawania projektu PZO (RDOŚ, 

wykonawców, koordynatora); 

 Podanie ogólnych założeń tworzenia PZO; 

 Przedstawienie zebranych i wstępnie przeanalizowanych informacji o obszarze przez 

wykonawcę PZO; 

 Identyfikacja brakujących danych; 

 Podanie zakresu weryfikacji i uzupełnienia zgromadzonych danych; 

 Identyfikacja grup interesu – utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy; 

 Ustalenie zasad dalszej współpracy i sposobów komunikowania się (przedstawienie 

zasad komunikacji przyjętych w trakcie procesu planistycznego pomiędzy 

koordynatorem PZO, RDOŚ a ZLW – spotkania dyskusyjne, PIK, strona www, itd.); 

 Ustalenie zakresu prac pomiędzy spotkaniami. 

 

 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

 Magdalena Szymańska – w zastępstwie Regionalnego Planisty,  Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Krakowie, 

 Robert Stańko – koordynator projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

PLH120080 Torfowisko Wielkie Błoto. 

 

UCZESTNICY: 

 Ilona Bieniasz – Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa, 

 Lucyna Buczek – Rada Gminy Kłaj, 

 Marta Bzdyl – Urząd Gminy Kłaj, 

 Anna Konieczna – Sołtys wsi Kłaj, 

  Natalia Płaneta – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 

 Marek Świderski – Nadleśnictwo Niepołomice, 

 Maciej Maderak – Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 

 Wojciech Biernat - Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 

 Katarzyna Szlachta – Sołtys wsi Dąbrowa, 

 Alicja Wójtowicz – Sołtys wsi Szarów, 



 

 

 Agnieszka Kalicka – Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 

 Zofia Gradoś – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wieliczce, 

 Dorota Horabik – MGGP S.A. 

 

 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje 

 

Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Szymańska, która powitała zgromadzonych 

gości oraz przedstawiła wykonawców projektu PZO. Podczas prezentacji krótko 

scharakteryzowała sieć Natura 2000, omówiła założenia projektu POIS.05.03.00-00-186/09 

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, 

podała zasady tworzenia i zawartość planów zadań ochronnych oraz sposób tworzenia i skład 

Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). Na końcu opisała funkcjonowanie i rolę Platformy 

Informacyjno-Komunikacyjnej w opracowywaniu PZO. 

W następnej kolejności głos zabrał Pan Robert Stańko, który scharakteryzował obszar 

Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto wskazując przedmioty ochrony oraz omówił wyniki 

dotychczasowych inwentaryzacji. Następnie przybliżył zasady planowania ochrony w 

obszarze Natura 2000, cele jakim służą plany zadań ochronnych oraz tryb sporządzania planu 

zadań ochronnych. Na koniec podkreślił, jak ważną funkcję pełni ZLW. 

Obie prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie 

(http://krakow.rdos.gov.pl/) w zakładce „Natura 2000 - aktualności”. 

 

 

Dyskusja 

 

Pani Marta Bzyl 

Zapytała, czy etap opracowywania MPZP jest dobrym momentem na włączenie PZO 

do tej procedury. Czy w planie zadań ochronnych będzie określone co jest dopuszczalne w 

obszarze Natura 2000 i czy będą sformułowane zakazy odnoszące się np. form rekreacji na 

terenie obszaru? 

 

Pan Robert Stańko 

Odnosząc się do pytania, wyjaśnił, że wszystkie zapisy MPZP i Studium będą poddane 

analizie i PZO odniesie się do tych zapisów. Na dzień dzisiejszy plan zadań ochronnych nie 

będzie zakazywał działań rekreacyjnych takich jak np.: planowane ścieżki rowerowe. 

 

Pani Lucyna Buczek 

 Zapytała jak odbywa się liczenie populacji motyli, na jakiej zasadzie określana jest ich 

liczebność. 

 

Pan Robert Stańko 

 Wyjaśnił, że liczenie populacji odbywania się w głównej mierze na zasadzie 

szacowania. 

 

Pani Magdalena Szymańska 

http://krakow.rdos.gov.pl/


 

 

 Odniosła się do pytania, wyjaśniając szczegółowo jak przeprowadzane są badania 

liczebności motyli, jak się je oznacza oraz w jakim okresie prowadzone są takie badania. 

 

Pani Anna Konieczny 

 Zadała pytanie, czy zwykłe wykaszanie łąk może wystarczyć do odtworzenia łąk, czy 

wskazane jest używanie środków chemicznych. 

 

Pan Robert Stańko 

 Wyjaśnił, że nie należy używać środków chemicznych, a koszenie daje pozytywne 

efekty, więc gospodarka na tym terenie powinna iść w tym kierunku. 

 

 

 W dalszej części dyskusji omówiono zasady realizacji programów rolno – 

środowiskowych, jako przykład podano program realizowany przez Nadleśnictwo 

Niepołomice – Wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków, z uwagi na występowanie na 

tym obszarze derkacza, gdzie również jest prowadzone późne wykaszanie łąk. 

Pan Robert Stańko odniósł się również do pytania, czy będzie wykonywana 

szczegółowa mapa roślinności, wyjaśniając, że taka mapa zostałaby sporządzona przy 

realizacji planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Wielkie Błoto, natomiast plan 

zadań ochronnych nie obejmuję swoim zakresem wykonanie tak szczegółowej mapy. 

 

Następnie przedstawiciele Gminy Kłaj zaproponowali, by następne spotkanie odbyło się na 

terenie Gminy Kłaj, by była możliwość zaproszenia na to spotkanie właścicieli działek 

położonych w obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto.  

 

W końcowej części spotkania poruszony został problem występowania bobra i szkód jakie 

powoduje oraz rozprzestrzeniającej się na tym obszarze rośliny – barszczu Sosnowskiego. 

 

Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii oraz upewnieniu się, że uczestnicy spotkania nie mają 

dalszych pytań Pan Robert Stańko podziękował za przybycie i aktywny udział w spotkaniu. 

 

Następnie Pani Magdalena Szymańska podziękowała w imieniu RDOŚ w Krakowie za 

uczestnictwo w spotkaniu oraz zachęciła do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach 

Zespołu Lokalnej Współpracy. 

 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Dorota Horabik 

 

 

 

 



 

 

 
Stół cateringowy na I warsztatach konsultacyjnych – Torfowisko Wielkie Błoto 
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Pierwsi uczestnicy warsztatów konsultacyjnych – Torfowisko Wielkie Błoto 

 

 

 



 

 

 
I warsztaty konsultacyjne – Torfowisko Wielkie Błoto 
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