
PROTOKÓŁ 

z trzeciego spotkania dotyczacego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Jadowniki Mokre PLH120068,  które odbyło się w dniu 13 marca 2014 roku  

w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie 

 

Celem spotkania było przedstawienie interesariuszom informacji o wynikach prac nad 

planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068, oraz 

przeprowadzenie dyskusji nad zapropopnowanymi zapisami w projekcie planu zadań 

ochronnych. 

W spotkaniu udział wzięli: załącznik lista obecności 

Spotkanie rozpoczęła Pani Małgorzata Michna (planista regionalny RDOŚ w Krakowie) 

witając uczestników i przedstawiając zasady i terminy konsultacji ZLW oraz przygotowania 

projektu zarządzenia.  

Następnie Koordynator PZO dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 

przedstawiła prezentację zawierającą informacje o nowych przedmiotach ochrony oraz 

zagrożeniach. W południowej części obszaru stwierdzono składowanie nadkładu z wydobycia 

żwiru w sąsiadującej z obszarem żwirowni w miejscowości Wał-Ruda na powierzchniach 

zajętych wcześniej przez łąki zmiennowilgotne – zagrożenie istniejące (C.01.01.01. 

Kamieniołomy piasku i żwiru). Ze strony Pana Zdzisława Gawina padło wyjaśnienie, iż 

nadkład składowany jest w tym miejscu na podstawie starej koncesji. Niedługo rozpocznie się 

rekultywacja i będzie on stopniowo usuwany w celu rekultywacji.  

Ponadto Burmistrz Radłowa zadał pytanie o możliwość zakładania plantacji wierzby 

energetycznej na Obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre. Uzyskał odpowiedź, iż w 

przypadku planowania takiej plantacji na terenie siedliska łąki zmiennowilgotnej wiązałoby 

się to ze zniszczeniem tego siedliska. Następnie wywiazała się dyskusja o wpływie farmy 

wiatrowej i fotowoltaicznej na Obszar Natura 2000 Jadowniki Mokre. Dyskusja została 

skwitowana stwierdzeniem, iż gminy powinny być dofinansowywane przez państwo, bo 

ogranicza się ich rozwój i możliwość uzyskiwania dochodu. 

Jako kolejny głoz zabrał ekspert merytoryczny Pan Paweł Nejfeld przedtswiając prezentację i 

omawiając poszczególne działania ochronne do zrealizowania na obszarze Natura 2000 

Jadowniki Mokre.  

Pani M. Mordarska-Duda złożyła wniosek o zorganizowanie kolejego spotkania (np. podczas 

zebrania wiejskiego) dotyczącego zmiany granic obszaru.  

W dalszej części spotkania przedstawiciel ARMiR przedstawił prośbę o doprecyzowanie 

zapisów dotyczących gospodarowania na terenie łąk tak, żeby były zgodne z zapisami 

obecnego PROW. Zaproponował również uwzględnienie możliwości realizacji umów 



zawartych przed wejściem w życie PZO, a także uproszczenie zapisów dotyczących zadań 

fakultatywnych.  

Na spotkaniu podniesiony został również problem niedoinformowania rolników i ewentualne 

ograniczenia w użytkowaniu gruntów na Obszarze natura 2000. 

Pani M. Mordarska-Duda stwierdziła ponadto, iż wójtowie gmin składaja skargi do 

wojewody, że na spotkaniach konsultacyjnych nie są uwzględniane ich wnioski, z czego 

wynika że Rdoś nie jest elastyczny, nie uwzględnia uwag społeczeństwa. 

Pani M. Michna zaproponowała, żeby pozwolić dokończyć ekspertowi merytorycznemu 

omawianie działań ochronnych i monitoringu.  

Wójt gminy Wietrzychowice zwrócił się z zapytaniem czy są jakieś konsekwencje dla 

właścicieli gruntów za zaoranie łąki.  

Na zakończenie spotkania Pani D. Klimczak omówiła i przedstawiła wskazanie do 

dokumentów planistycznych gmin Radłów i Wietrzychowice.  

Pan Zdzisław Gawin wyraził swoją opinie o konieczności powiadamiania właścicieli gruntów 

o prowadzonych na ich terenie badaniach. 

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   

 


