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Sprawozdanie z I warsztatów konsultacyjnych dotyczących projektu  

Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000  

Górny Dunajec PLH 120086  

 

Warsztaty odbyły się dnia 3 grudnia 2013 roku w Urzędzie Gminy Nowy Targu;  

ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ; o godz. 10.00. 

 

Przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie był Pan 

Radosław Koryga. Z ramienia wykonawcy – firmy ProGea Consulting, w spotkaniu udział 

wzięli koordynator projektu Pani Elżbieta Jędrzejczak oraz pan Michał Nowak – ekspert 

ichtiolog. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej: wójt 

Gminy Nowy Targ Jan Smarduch, sołtysi wsi, przedstawiciele Urzędu Miasta Nowy Targ  

i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przedstawiciele RZGW, Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Nadleśnictwa Nowy Targ oraz pełnomocnik 

Wojewody Małopolskiego. Pełna listę osób przedstawia załącznik nr 1.   

 Na początku spotkania Pan Radosław Koryga przywitał zaproszonych gości oraz 

przybliżył zgromadzonym zasady tworzenia projektów Planów Zadań Ochronnych dla 

obszarów Natura 2000. Podkreślił dużą rolę udziału lokalnych społeczności w trakcie procesu 

planistycznego oraz zachęcił do czynnego udziału wszystkich zainteresowanych, poprzez 

składanie uwag i propozycji konkretnych zapisów. 

 Następnie Pani Elżbieta Jędrzejczak przedstawiła ogólne informacje na temat obszaru 

Natura 2000 Górny Dunajec. Omówiony został również sposób prowadzenia dokumentacji 

projektu w formie Szablonu.  

 W dalszej części spotkania wywiązała się ożywiona dyskusja. Czynny udział brał  

w niej Pan Władysław Łapczyński, sołtys gminy Ludźmierz wyrażając głównie swoje obawy 

dotyczące realnego udziału lokalnej społeczności w ustalaniu zapisów Planu. Wykonawca 

zapewnił, iż Szablon projektu jest wypełniany etapowo w oparciu o kolejne inwentaryzacje, 

zebrane dane oraz ustalenia poczynione w czasie konsultacji społecznych. Po każdym etapie 

dokumentacja rozsyłana jest do wszystkich zainteresowanych osób oraz istnieje możliwość 
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pisemnego złożenia uwag. Każda merytoryczna uwaga, która zostanie zgłoszona musi zostać 

zapisana w miejscu do tego przeznaczonym w Szablonie projektu dokumentacji Planu (tab. 

11). 

Wójt gminy Nowy Targ oraz Pani Zofia Faron sołtys wsi Obidowa zwrócili uwagę na 

fakt, iż w trakcie konsultacji społecznych powinno pojawić się przedstawienie dokładnych 

granic obszaru Natura 2000 Górny Dunajec, gdyż uczestnicy spotkania nie wiedzą które 

działki objęte są tą formą ochrony. Głos ten poparła również Pani Małgorzata Mordarska-

Duda. W odpowiedzi Pan Radosław Koryga wyjaśnił, iż z powodu ram czasowych nie ma 

możliwości dokładnego przeanalizowani granic obszaru w trakcie warsztatów. Zapełnił 

jednak, że wraz z Wykonawcą dostarczy zebranym osobom informacje na temat sposobu 

sprawdzenia granic obszaru na serwerze internetowym, gdyż są to informacje 

ogólnodostępne. Pani Elżbieta Jędrzejczak zaznaczyła również, że informacji  

na temat działek objętych obszarem Natura 2000 można szukać w urzędzie gminy – są one 

zawarte w miejscowych dokumentach planistycznych.   

Wywiązała się również dyskusja dotycząca szkód powodowanych przez bobry oraz 

inne zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce. Przedstawiciel RDOŚ wskazał aspekty 

prawne, oraz procedurę jaką należy przejść w celu otrzymania odszkodowań oraz pozwoleń 

na odszczał.  

Przedstawiciel Nadleśnictwa Nowy Targ zwrócił uwagę na problemy administracyjno-

prawne związane z próbą modyfikacji granic obszaru Natura 2000. W odpowiedzi 

koordynator podał przykład obszaru OSO Babia Góra w którym udało się złożyć wniosek 

dotyczący wyłączenia części terenów z tej formy ochrony.  

Po przerwie ekspert ichtiolog – Pan Michał Nowak przedstawił wyniki tegorocznej 

inwentaryzacji gatunków ryb oraz omówił główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony 

występujących w obszarze. Dłuższej uwadze poświęcono nowo wybudowaną oczyszczalnie 

ścieków w miejscowości Trute wraz z solidnym umocnieniem brzegów i dewastacją koryta. 

Ekspert apelował o przemyślane decyzje dotyczące lokalizacji infrastruktury technicznej, 

gdyż może to zapobiec generowaniu konfliktów pomiędzy różnymi grupami interesu. 

Mieszkańcy zaznaczyli iż na pierwszym miejscu powinien zawsze stać człowiek a dopiero 

później przyroda. Przedstawiciel RZGW Pan Łukasz Kiedziuch zwrócił uwagę na fakt,  

że w przypadku lokalizacji oczyszczalni ścieków w pobliżu górskiego potoku, umocnienia 

brzegów są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.  
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W końcowej dyskusji pojawiły się jeszcze cenne uwagi zebranych osób na temat 

częstych zmian przebiegu koryta Dunajca, które mogą skutkować zabieraniem przez rzekę 

gruntów prywatnych oraz „wychodzeniem” brzegów poza ustalony obszar Natura 2000.  

Z pewnością uwaga ta będzie wymagała głębszego przeanalizowania i wspólnego ustalenia  

w jaki sposób rozwiązać problemy związane z tym zjawiskiem. Przedstawiciel Zespołu 

Parków Krajobrazowych Pan Tadeusz Wieczorek dodał również że problemem może być 

zbytnie nadużywanie zasady przezorności przez instytucje zajmujące się ochrona przyrody,  

co może wywoływać wrogość wśród lokalnych społeczności. Radosław Koryga wyraził 

nadzieję, że wprowadzenie konkretnych zapisów w Planie Zadań Ochronnych przyczyni się 

do lepszego poznania obszaru, co może ograniczyć stosowanie zasady przezorności. Wójt Pan 

Jan Smarduch apelował również aby podczas prac nad PZO zwracać szczególną uwagę na 

zagrożenie powodziowe występujące w obszarze oraz uwzględniać konieczność utrzymania 

infrastruktury turystycznej w rejonie.   

 

Spotkanie zakończono o godzinie 14. Większość zebranych wyraziła chęć 

uczestnictwa w kolejnych warsztatach konsultacyjnych. 

 

       

Sporządził :  

Elżbieta Jędrzejczak 


