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Sprawozdanie z I warsztatów konsultacyjnych dotyczących projektu Planu Zadań 

Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 PLH 120052 Ostoje Nietoperzy  

Beskidu Wyspowego 

 

Warsztaty odbyły się dnia 10 lipca 2012 roku w Hotelu Siwy Brzeg w Limanowej, ul. 

Bronisława Czecha 4. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00. 

Przed spotkaniem rozesłano zaproszenia do 43 osób i instytucji potencjalnie 

zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach. Lista osób i instytucji do których wysłano 

zaproszenia stanowi załącznik nr 1. 

 

Na spotkaniu obecni byli: 

 Małgorzata Michna – Planista Regionalny – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie, 

 Katarzyna Bajorek-Zydroń – koordynator projektu Planu, ProGea Consulting, 

 Rafał Szkudlarek – ekspert chiropterolog, ProGea Consulting, 

 Halina Wacław – mediator prowadzący spotkanie, ProGea Consulting, 

 Elżbieta Jędrzejczak, ProGea Consulting. 

Na początku Pani Halina Wacław przedstawiła osoby biorące udział w spotkaniu ze 

strony RDOŚ i Wykonawcy oraz poprosiła przybyłych gości o przedstawienie siebie  

i instytucji, które reprezentują.  

Następnie Pani Małgorzata Michna – planista regionalny z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Krakowie przedstawiła ogólne informacje na temat sieci Natura 2000  

w Europie i w Polsce, podstawy prawne tworzenia projektów Planów Zadań Ochronnych oraz 

podała podstawowe informacje na temat Obszaru Natura 2000 PLH 120052 Ostoje 

Nietoperzy Beskidu Wyspowego i rozmieszczenie enklaw w obszarze. 

Po krótkiej przerwie Pani Katarzyna Bajorek-Zydroń – koordynator projektu przedstawiła 

ogólną charakterystykę obszaru i siedlisk przyrodniczych wymienionych w Standardowym 

Formularzu Danych oraz aktualny etap prac – na podstawie uzupełnionego szablonu 

dokumentacji projektu planu. Następnie ekspert chiropterolog Pan Rafał Szkudlarek 

zaprezentował charakterystykę i ciekawostki dotyczące występujących w obszarze gatunków 

nietoperzy, przedstawił istniejące zagrożenia dla gatunków, możliwe działania ochronne, 

problemy i korzyści wynikające z obecności tych ssaków.  

Po krótkiej przerwie Pani Małgorzata Michna poinformowała zebranych o możliwościach 

komunikacji z grupami interesu podczas tworzenia projektu planu. Wyjaśniła zasady działania 
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Platformy informacyjno-komunikacyjnej i zachęciła zebranych do uczestnictwa w pracach 

nad Planem Zadań Ochronnych poprzez udział w Zespole Lokalnej Współpracy. 

Po wystąpieniu pani Małgorzaty Michny Pani Halina Wacław zaprosiła zebranych do 

dyskusji. 

Pani Małgorzata Michna zwróciła uwagę, że zaproszenia zostały wysłane do 43 instytucji  

i osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w tworzeniu Projektu Planu Zadań 

Ochronnych, jednak wiele instytucji nie odpowiedziało na zaproszenie. Na spotkaniu był 

przedstawiciel tylko jednej parafii, spośród wielu, na terenie których znajdują się kolonie 

rozrodcze nietoperzy.  

Przedstawiciele gmin pytali, czy Rady Gminy będą oficjalnie włączone w prace na jakimś 

etapie konsultacji. 

Małgorzata Michna powiedziała, ze jeżeli Wójt lub inny pracownik Urzędu Gminy wskażą 

osobę z Rady Gminy, która powinna brać udział w konsultacjach nad projektem planu, to 

oczywiście jest taka możliwość.  

Podczas dyskusji zaproszeni goście wyrazili zadowolenie z organizacji takiego spotkania  

i możliwości udziału w nim. Zwracali uwagę na różne problemy z jakimi się spotykają 

dotyczące ochrony przyrody, takimi jak rozjeżdżanie lasów przez ludzi na quadach  

i motorach, czy nieodpowiednią gospodarkę leśną w lasach prywatnych.  

Pan Jakub Zygarowicz z Nadleśnictwa Limanowa nie zgodził się ze zdaniem Pana Józefa 

Wójtowicza ze Słopnickiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych o braku 

gospodarki w lasach prywatnych. Lasy Państwowe mają ok. 20 tys. ha powierzonego 

nadzoru, a ogólny stan lasów prywatnych w Nadleśnictwie Limanowa można ocenić jako 

dobry. Czasami zdarzają się wylesienia z pominięciem oficjalnej drogi, ale one są szybko 

zgłaszane przez miejscową ludność. Problem polega na tym, że nie ma dużej możliwości 

karania tego typu zdarzeń. Jedyna droga to nakazanie przywrócenia stanu poprzedniego, co  

w przypadku lasu nie jest sprawą łatwą. Zdaniem Jakuba Zygarowicza najważniejszym 

problemem do rozwiązania jest uregulowanie spraw ewidencyjnych, podziałów 

pospadkowych, gdyż nie ma wydzielonych fizycznie w terenie działek we 

współwłasnościach. Zdarzają się przypadki wystawiania decyzji na osoby nieżyjące, a ludzie 

czasem nawet nie wiedzą, że są współwłaścicielami lasu. Potwierdził zdanie Pana Jana 

Wójtowicza, że pozyskanie w ostatnim czasie wzrosło, ale nie pozostaje ono bez kontroli, 

gdyż właściciele legalizują pozyskanie. Lasy limanowskie mają wysoką zasobność i wysoki 

wiek w porównaniu z całą Polską, a na terenie Nadleśnictwa wycina się około ¾ przyrostu. 

Jakub Zygarowicz podkreślił rolę drewna martwego w lesie i konieczność pozostawiania 

pewnej jego ilości.  

Małgorzata Michna zwróciła uwagę że bardzo istotną kwestią jest uregulowanie przepływu 

pieniędzy na konkretne cele. Tam gdzie występują siedliska cenne na terenie lasów 

prywatnych jednym z celów jest sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu. 

Przypomniała także, że plan urządzania lasu dla lasów prywatnych sporządza starostwo 

powiatowe.  
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Przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zwrócił uwagę, że do 

zainteresowanych instytucji należy dodać Zrzeszenie Plantatorów dla Tymbark S.A.  

z Jodłownika, ponieważ przygotowywany projekt planu jest bardzo ważny dla sadowników. 

Mieszkańcy obszaru zadali pytanie, czy zapisy planu zadań ochronnych nie wprowadzą 

ograniczeń w powstawaniu nowych budynków.  

Pani Barbara Mirek-Michalska odpowiedziała, że już teraz każda budowa realizowana  

w obszarze Natura 2000 musi posiadać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko. 

Pan Rafał Szkudlarek dodał, że jak powstanie plan zadań ochronnych to będzie łatwiej, 

ponieważ urzędnicy będą wiedzieli co mają robić, a obecnie czasami boja się wydawać 

jakiekolwiek decyzje. 

Mieszkańcy zapytali również dlaczego chronimy nietoperze także poprzez sieć Natura 2000, 

jeżeli nietoperzy przybywa, a są one już chronione prawem krajowym. 

Pani Małgorzata Michna wyjaśniła, że sieć Natura 2000 jest bardzo ważna dla ochrony 

nietoperzy, ponieważ teraz mamy możliwość ochrony ich kolonii, a także siedlisk w których 

żerują.  

Mieszkańcy zwrócili także uwagę, że w Unii Europejskiej przewidziane są dopłaty leśno- 

środowiskowe, które w naszym kraju nie są realizowane. 

Podczas dyskusji zebrano deklaracje udziału w Zespole Lokalnej Współpracy od osób 

chętnych. Poinformowano także o możliwości dołączenia to tego zespołu na każdym etapie 

prac. Biorący udział w spotkaniu zostali poinformowani o danych kontaktowych (tel., e-mail.) 

do Pani Małgorzaty Michny – Planisty Regionalnego, Pani Katarzyny Bajorek-Zydroń – 

koordynatora projektu planu. Poproszono mieszkańców także o przekazanie informacji  

o tworzonym dokumencie do osób, których wiedza mogłaby posłużyć w lepszym 

opracowaniu projektu planu. 

 

Załączniki: 

Lista osób i instytucji, do których wysłano zaproszenia, 

Lista osób obecnych na warsztatach w Limanowej dnia 10 lipca 2012 roku, 

Lista osób, które zadeklarowały chęć prac w Zespole Lokalnej Współpracy. 


