
PROTOKÓŁ 

z drugiego spotkania dotyczacego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Jadowniki Mokre PLH120068,  które odbyło się w dniu 19 listopada 2013 roku  

w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie 

 

Celem spotkania było przypomnienie interesariuszom podstawowych informacji o 

obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068, przebiegu prac nad planem zadań 

ochronnych dla tego obszaru, przedstawienie wyników badań terenowych oraz omówienie 

szczegółowe szablonu dokumentacji. 

W spotkaniu udział wzięli: załącznik lista obecności 

Spotkanie rozpoczęła i prowadziła Pani Dagmara Klimczak (RDOŚ w Krakowie WST w 

Tarnowie) – koordynator planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre 

PLH120068. 

Koordynator PZO dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 przedstawiła 

prezentację przypominającą podstawowe informacje o położeniu Obszaru, innych formach 

ochrony przyrody, celach i przedmiotach ochrony. Następnie został omówiony szablon 

dokumentacji PZO dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 jego budowa i 

sposób uzupełniania.  

Jako pierwszy z zebranych zabrał głos Pan Zdzisław Gawin odnosząc się do aktualnie 

obowiazującego SDF-u oraz do uzyskanych z GDOŚ materiałów dotyczących obszaru Natura 

2000 Jadowniki Mokre PLH120068. Wyraził swoje negatywne odczucia co do rzetelności 

materiałów związanych z ww. Obszarem, jak również sposobu w jaki został wyznaczony ten 

Obszar. 

Jako kolejny głos zabrał Pan Leszek Zabiegała –Wójt Gminy Wietrzychowice odnosząc się 

do procedury opiniowania, która poprzedzała wyznaczenie Obszaru. Wyraził żal, iż wyrażona 

negatywna opinia, poparta ekspertyzą przyrodniczą nie została uwzględniona.  

Głos zabrała również Pani Agnieszka Bednarz-Kochmańska z Nadleśnictwa Dąbrowa 

Tarnowska wyrażając wątpliwości do tabeli 2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów.   

Następnie koordynator PZO poprosiła Pana Pawła Nejfelda – wykonawcę ekspertyzy o 

przedstawienie i omówienie wyników badań. Ekspert zaprezentował wyniki badań 

dotyczących gatunków motyli: Modraszek teleius (Phengaris teleius, kod 6177), 

Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar, kod 1060), Modraszek nausitous (Phengaris 

nausithous, kod 6179) oraz siedlisk przyrodniczych: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

(Molinion, kod 6410) i Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion (kod 3150–2) przedstawiając je w tabelach dokumentacji do PZO. 

Przedstawił również mapy z zasięgiem występowania siedlisk przyrodniczych i gatunków. 

Kolejną częścią spotkania była dyskusja.  



Pan Janusz Jagliński z Powiatowego Zarządu Dróg poprosił o uwzględnienie ewentualnej 

korekty granic Obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre w związku z planowaną modernizacją 

drogi powiatowej nr1338K Jadowniki Mokre-Radłów. Koordynato PZO zaproponowała 

przeprowadzenie dokładnej analizy przedmiotowego odcinka drogi nr1338K w kontekście 

przebiegu granicy Obszaru Natura 2000 i kontakt telefoniczny.  

Pan Jacek Korczyński z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zadał 

pytanie czy na obszarze zarządzanym przez MZMiUW w Krakowie (wał Kisieliny) wystepują 

siedliska przyrodnicze i  w związku z tym konieczne będzie koszenie. Odpowiedzi udzielił 

wykonawca ekspertyzy Pan Paweł Nejfeld stwierdzając, że na terenie wałów 

przeciwpowodziowych Kisieliny nie wystepują siedliska przyrodnicze w związku z czym nie 

ma konieczności prowadzenia tam zabiegów ochronnych (koszenie).  

Jako kolejny głos zabrał Pan Zdzisław Gawin wyrażając swoje zdanie, iż przeprowadzenie 

inwentaryzacji przyrodniczej powinno odbywać się w obecności właściciela działki. Ponadto 

poinformował zgromadzonych o zamiarze złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownej 

inwentaryzacji przy udziale właścicieli, oraz wniosku o utratę wartości swoich działek w 

wyniku ustnowienia Obszaru Nartura 2000 Jadowniki Mokre.  

Pani Agnieszka Bednarz-Kochmańska z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska wyraziła 

zasadność korekty granic obszaru i zapytała o możliwość złożenia wniosku o korektę w 

zakresie wydzieleń nr 277c i 277d.    

Pan Leszek Zabiegała –Wójt Gminy Wietrzychowice zapytał o możliwość złożenia wniosku o 

zmianę granic uwzględniającą wyłącznie z obszaru Natura 2000 działek nr 299 i 276/5 w 

Miechowicach Małych.    

Koordynator PZO wyjaśniła zasady zmiany granic – konieczność złożenia pisemnego 

wniosku, zawierającego niebudzące wątpliwości opisanie propozycji zmian/korekty granic 

wraz z załącznikiem graficznym (opcjonalnie). Zaproponowane ustnie na spotkaniu 

propozycje zmian/korekty granic zostały przyjęte do protokołu i zostaną rozważone w 

konsultacji z ekspertem merytorycznym – wykonawcą ekspertyzy. 

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

dalszych pytań prowadząca spotkanie koordynator PZO podziękowała za przybycie i aktywny 

udział w spotkaniu. 

Na tym spotkanie zakończono.   

 

Protokół sporządziła: Dagmara Klimczak   

 


