
 

 

 
PROTOKÓŁ 

z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 
przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 PLH120080 Torfowisko Wielkie Błoto 
w dniu 16.11.2012 r. w Niepołomicach 

 
Spotkanie odbyło się w Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, ul. Zamkowa 4 

w Niepołomicach. Jego organizatorem była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Krakowie oraz Wykonawca PZO - firma MGGP S.A. Celem spotkania było 
zaprezentowanie całości projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Torfowisko Wielkie Błoto.  
 
PROGRAM SPOTKANIA: 

� Prezentacja zespołu zaangażowanego w proces powstawania projektu PZO (RDOŚ, 
wykonawców, koordynatora); 

� Prezentacja dotycząca całego projektu planu zadań ochronnych; 
� Dyskusja. 

 
 
PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

� Małgorzata Michna – Regionalny Planista,  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Krakowie, 

� Robert Stańko – koordynator projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 
PLH120080 Torfowisko Wielkie Błoto. 
 

UCZESTNICY: 
� Paweł Wiatr – Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, 
� Jolanta Miśkiewicz-Bąkowska – Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa 

w Krakowie, 
� Jadwiga Skoczek – Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa 

w Niepołomicach, 
� Lucyna Buczek – Rada Gminy Kłaj, 
� Marta Bzdyl – Urząd Gminy Kłaj, 
� Natalia Płaneta – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
� Maciej Maderak – Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 
� Wojciech Biernat - Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 
� Katarzyna Szlachta – Sołtys wsi Dąbrowa 
� Henryk Michalski – Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego w Wieliczce, 
� Aleksandra Pępkowska-Król – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 
� Dorota Horabik – Klub Przyrodników 
� Magdalena Grzebinoga – MGGP S.A. 
� Dariusz Krawczyk – MGGP S.A. 

 
 
 
 



 

 

 
PRZEBIEG SPOTKANIA 
 
Rozpoczęcie spotkania i prezentacje 
 

Spotkanie rozpoczęła Pani Małgorzata Michna, która powitała zgromadzonych gości 
oraz krótko przedstawiła program spotkania.  

W następnej kolejności głos zabrał Pan Robert Stańko jako koordynator prac, który 
przedstawił zaproponowane zapisy planu zadań ochrony oraz zakres uwzględnionych 
wniosków wniesionych na poprzednim spotkaniu.  

Prezentacja zamieszczona jest na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie 
(http://krakow.rdos.gov.pl/) w zakładce „Natura 2000 - aktualności”. 
 Podczas prezentacji oraz po jej zakończeniu wywiązała się dyskusja. 
 
Dyskusja 
 
Pani Małgorzata Michna 

Zaproponowała aby działania związane z budową zastawek podzielić na dwa etapy. 
Etap I to wprowadzenie zastawek tam gdzie są one niezbędne, a II etap przeprowadzić  po 
monitoringu w tym np. zabiegi związane z tamami bobrowymi.  

 
Pan Robert Stańko 

Odnosząc się do propozycji przyznał, iż jest to słuszne podejście. 
 
Pani Małgorzata Michna 
 Zaproponowała, aby miejsca przewidziane w działaniach ochronnych do usunięcia 
nalotów drzew i krzewów były ze sobą połączone, tak aby zapobiec ich izolacji, gdyż 
modraszek nie jest w stanie przelecieć zbyt dużej odległości. 
 
Pan Robert Stańko 
 Odniósł się do sugestii, stwierdzając, że rzeczywiście może być to problem dla 
modraszka i miejsca te zostaną jeszcze raz przeanalizowane pod katem połączenia 
poszczególnych fragmentów torfowiska przeznaczonego pod wycinkę.  
 
Pani Małgorzata Michna 

Zwróciła uwagę iż w PZO nie może być zapis zakazujący konserwacji rowów 
melioracyjnych, gdyż jest to nie zgodne z prawem.  

 
Pan Robert Stańko 

Po dłuższej dyskusji uzgodniono, iż zapis zostanie zmieniony i albo wskaże się rowy 
do zasypania, albo do likwidacji poprzez zaniechanie użytkowania. 
 
Pan Henryk Michalski  

Zapytała czy będzie możliwa budowa nowych stajni przy istniejących zabudowaniach 
w terenie objętym ochroną. 

 
 
 



 

 

 
Pan Robert Stańko 

Odpowiedział iż będzie to możliwe tylko na terenach wskazanych przez miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. 

 
Pani Jadwiga Skoczek 
 Zaproponowała, aby oprócz użytkowania kośnego było możliwe wypasanie. 
 
Pan Robert Stańko 
 Odniósł się do uwagi proponując zapis użytkowania kośnego, kośno – pastwiskowego 
lub pastwiskowego. 
 

Ponadto w dalszej części dyskusji poproszono o sprecyzowanie zapisów dotyczących 
wskazań do dokumentów planistycznych odnoszących się do posadowienia drobnej 
infrastruktury turystycznej w obszarze Natura 2000. Wykonawca PZO zapewnił, że zapisy te 
zostaną sprecyzowane. 
 
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 Małgorzata Michna podziękowała w imieniu RDOŚ w Krakowie za 
uczestnictwo w spotkaniu. 
 
 
Na tym spotkanie zakończono. 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Magdalena Grzebinoga 
 
 
 
 

 


