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I

Polska rozpoczęła wdrażanie sieci Natura 2000 w 2004 roku, wypełniając jed-

no z postanowień traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej.

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 

jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które 

uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim celem funkcjonowa-

nia sieci jest ochrona różnorodności biologicznej.

Podstawą funkcjonowania programu są dwie unijne dyrektywy, tzw. Dyrek-

tywa ptasia i Dyrektywa siedliskowa:

 • Dyrektywa ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE 

z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, wcześniej Dyrektywa 

Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) – 

określa kryteria wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych 

wyginięciem; 

 • Dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) – ustala zasady 

ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodni-

czych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) są wyznaczane do ochrony popu-

lacji dziko występujących ptaków. Każde państwo członkowskie wyznacza te ob-

szary indywidualnie, w oparciu o zidentyfikowane kryteria. W każdym przypadku 

Komisja Europejska sprawdza czy krajowa sieć obszarów uwzględnia wszystkie 

istotne ostoje ptaków w analizowanym państwie oraz czy wyznaczone obszary 

stanowią spójną całość.

EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 stanowi sieć obszarów o szczególnym zna-
czeniu przyrodniczym na terenie Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we 
wszystkich państwach członkowskich, tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów 
ochrony Natura 2000, która ma na celu ochronę szeroko pojętej przyrody. 
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I

W przypadku specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) każde państwo 

członkowskie opracowuje i przedstawia Komisji Europejskiej listę leżących na 

jego terytorium obszarów najcenniejszych przyrodniczo, które odpowiadają pod 

względem gatunków i siedlisk wymogom zawartym w Dyrektywie siedliskowej. 

Kluczowym elementem tej procedury jest seminarium biogeograficzne, podczas 

którego ocenia się kompletność sieci dla każdego z gatunków i siedlisk będących 

przedmiotami ochrony. Następnie Komisja Europejska zatwierdza w drodze de-

cyzji obszary jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW). Od tego mo-

mentu uzyskują one status obszarów Natura 2000. Kraje członkowskie w ciągu 

sześciu lat od decyzji Komisji zobowiązane są do wyznaczenia tych ostoi jako spe-

cjalnych obszarów ochrony.

W Polsce sieć Natura 2000 obejmuje około 19,8% powierzchni kraju, co ma 

istotny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, nie tylko w skali lokalnej lub regio-

nalnej, lecz także całego kraju. Sieć Natura 2000 znajduje się na różnych rodzajach 

terytoriów, obejmując zarówno gospodarstwa rolne, tereny rozwojowe, lasy, jak 

również parki narodowe itp. Dlatego kwestia ustanawiania i funkcjonowania 

w ramach obszarów sieci Natura 2000 pozostaje w interesie różnych zainteresowa-

nych stron. Niemniej ostatnie badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Euro-

pejskiej (2010) pokazują, że wiedza Polaków na temat sieci Natura 2000 jest 

nieznaczna.

Wdrażanie sieci Natura 2000 w Polsce napotyka na wiele problemów i trudno-

ści. Chociaż program ma na celu ochronę najbardziej wartościowych przyrodniczo 

terenów przed trwającą degradacją, nie zawsze jest akceptowany przez społeczeń-

stwo polskie. Brak akceptacji społecznej wynika w szczególności z:

• braku wiedzy na temat idei sieci Natura 2000, powodującego negatywny sto-

sunek do realizacji europejskiej polityki ochrony środowiska, 

• braku zrozumienia skutków programu dla społeczeństwa polskiego i obywa-

teli UE, nieświadomości szans i możliwości dla lokalnych społeczeństw wy-

nikających z włączenia do obszarów chronionych w ramach sieci 

Natura 2000.

Wstęp
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I
Wstęp

W odpowiedzi na brak wiedzy na temat idei sieci Natura 2000 i negatywny 

stosunek Polaków do realizacji europejskiej polityki ochrony środowiska General-

na Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) zainicjowała ogólnopolską kampanię 

informacyjno-promocyjną „Poznaj swoją Naturę”, która była kolejną inicjatywą 

GDOŚ w zakresie prowadzenia działań podejmowanych w celu podnoszenia 

świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa polskiego. Projekt stanowił kom-

pilację działań informacyjno-promocyjnych z działaniami merytorycznymi, reali-

zowanych na pięciu wybranych obszarach Natura 2000, na których konflikty od-

zwierciedlają typy konfliktów społecznych wokół sieci Natura 2000 w Polsce.

Niniejsza publikacja zawiera krótki opis Projektu z uwzględnieniem celu, za-

dań oraz grupy docelowej, jak również obszarów Natura 2000 objętych Projektem. 

W dokumencie zawarto także informacje o przeprowadzonych działaniach, do-

brych praktykach wypracowanych w ramach wizyt studyjnych oraz wpływie 

podjętych działań na osiągnięcie dalekosiężnego efektu środowiskowego.





IIO Projekcie
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2. O Projekcie

2.1. Cel 

Zrealizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska Projekt stano-

wił odpowiedź na kwestie związane z wprowadzeniem w Polsce Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 i powstałych w wyniku tego sytuacji konfliktowych na 

płaszczyźnie człowiek – przyroda. 

Głównym celem Projektu było podniesienie świadomości społecznej doty-

czącej ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej, a także za-

prezentowanie zasad tworzenia obszarów Natura 2000 i celu ich funkcjonowania 

w polskim systemie ochrony przyrody. Szczegółowe cele Projektu obejmowały:

 • wzrost pozytywnego nastawienia do obszarów Natura 2000 w Polsce, w tym 

szczególnie wśród społeczności lokalnych zamieszkujących na wybranych 

obszarach Natura 2000,

 • wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz sieci 

Natura 2000,

 • przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000 – prezento-

wanie faktów i obalanie mitów.

Program Natura 2000 jest światowym ewenementem w zakresie międzyna-

rodowej, obszarowej ochrony przyrody. Niesie bowiem ze sobą nie tylko korzy-

ści przyrodnicze, ale sprzyja promocji regionu i jest istotnym motorem rozwoju 

lokalnego oraz, co najważniejsze, może przynosić wymierne korzyści mieszkań-

com chronionych terenów. Dlatego też pokazanie w ramach kampanii katalogu 

korzyści, nie tylko środowiskowych, ale i finansowych, jakie są możliwe do osią-

gnięcia dzięki wykorzystaniu w swej działalności rolniczej czy gospodarczej zaso-

bów obszarów Natura 2000 i postępowaniu w zgodzie z założeniami europejskiej 
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polityki ekologicznej, stanowiło jedno z podstawowych założeń projektu. Projekt 

miał również ułatwić społeczny dialog na temat sieci Natura 2000 oraz zachęcać 

adresatów projektu do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania oraz 

gospodarowania na obszarach Natura 2000.

Grupę docelową Projektu stanowił ogół społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem:

 • społeczności lokalnych zamieszkujących pięć wybranych obszarów Natura 

2000 objętych działaniami projektowymi, tj.:

 • Puszcza Białowieska PLC200004 – województwo podlaskie,

 • Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 – województwo 

małopolskie, 

 • Małopolski Przełom Wisły PLB140006 – głównie województwo lubelskie,

 • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 – głównie wo-

jewództwo wielkopolskie,

 • Bieszczady PLC180001 – województwo podkarpackie,

 • organizacji pozarządowych, których działalność dotyczy sieci Natura 2000 

oraz poszczególnych grup interesu ww. obszarów.

2.2. Grupa docelowa

Fot. 1 
Stoisko Kampanii „Poznaj 
swoją Naturę” 
(źródło: GDOŚ)

O Projekcie
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Projekt zakładał realizację szeregu działań, zarówno na poziomie lokalnym, 

nierozerwalnie związanych ze specyfiką regionów, jak i działań na poziomie 

ogólnopolskim. 

Działania te w pierwszej kolejności miały charakter edukacyjny, promocyj-

ny, a także integrujący różne środowiska (m.in. instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe, społeczności lokalne). W drugiej kolejności koncentrowały się na 

podjęciu działań moderacyjnych na terenach objętych zdiagnozowanymi konflik-

tami w celu wypracowania sposobów podjęcia współpracy pomiędzy skonflikto-

wanymi stronami, wypracowania kompromisów i implementacji w naszym kraju 

rozwiązań wypracowanych podczas spotkań i zagranicznych wizyt studyjnych.

Działania edukacyjne i promocyjne 

Dla wszystkich działań zrealizowanych w projekcie kluczowa była kampania 

informacyjno ‑promocyjna, która miała również charakter edukacyjny i wspierają-

cy pozostałe zadania projektowe. Celem kampanii było prezentowanie rzetelnych 

informacji na temat sieci Natura 2000, siedlisk oraz gatunków chronionych w ra-

mach obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenach objętych działaniami 

projektowymi, jak również pokazanie szans oraz korzyści, jakie płyną z włączenia 

terenów do sieci Natura 2000, które nie zawsze są widoczne dla mieszkańców.

2.3. Zadania, inicjatywy, działania

Fot. 2 
Stoisko Kampanii „Poznaj 
swoją Naturę” 
(źródło: GDOŚ)
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Działania w ramach kampanii informacyjno‑promocyjnej można podzielić na 

trzy główne obszary:

1. Kampania bezpośrednia: spotkania i imprezy lokalne, konkursy,

2. Kampania radiowa i partnerstwo radiowe,

3. Działania wspierające kampanię bezpośrednią: w prasie, telewizji, Interne-

cie, udział w festiwalu filmowym EKOFILM oraz w Międzynarodowych 

Targach POLEKO.

1. Kampania bezpośrednia: spotkania i imprezy lokalne, konkursy, udział 

w Międzynarodowych Targach POLEKO

W ramach komunikacji bezpośredniej opracowano strategię komunika-

cji, kreację kampanii ‑ m.in. jej logo i zasady jego stosowania, projekty rol-

l‑up’ów oraz winderów kampanii, plakatów informujących o działaniach 

realizowanych w ramach Projektu, a także przygotowano i wyprodukowa-

no teledysk do utworu dedykowanego kampanii przez Ambasadora kam-

panii oraz spot promujący obszary Natura 2000, który został wyemitowany 

w telewizji. 

Podczas realizacji działań kampanii bezpośredniej, w okresie od maja do 

września 2014 roku, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uczestniczyła 

w wybranych, charakterystycznych i popularnych w poszczególnych regionach 

wydarzeniach lokalnych, które realizowane były na obszarach Natura 2000 

Fot. 3 
Stoisko Kampanii „Poznaj 
swoją Naturę” 
(źródło: GDOŚ)

O Projekcie
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objętych działaniami projektowymi. W sumie uczestniczono w 20 wydarze-

niach lokalnych (po cztery na każdy obszar Natura 2000). W celu wsparcia me-

rytorycznego oraz promocji poszczególnych regionów, do uczestnictwa w tych 

działaniach byli angażowani również przedstawiciele regionalnych dyrekcji 

ochrony środowiska, którzy najlepiej znają specyfikę oraz przyrodę swojego 

regionu. W trakcie wydarzeń, oprócz materiałów informacyjno‑promocyjnych 

przygotowanych w ramach kampanii, dystrybuowane były również materiały 

(informatory, mapy, broszury) dotyczące przyrody danego regionu, dostarcza-

ne przez regionalne dyrekcje. Elementem wyróżniającym stoisko były atrakcje 

multimedialne, które w sposób ciekawy i dostosowany do odbiorcy przybliża-

ły wiedzę na temat obszarów Natura 2000 oraz gatunków w nich chronionych.

Dodatkowo, ważnym elementem, wyróżniającym kampanię, było zaan-

gażowanie Ambasadora, którym został artysta muzyczny Andrzej Piaseczny. 

Artysta skomponował oraz zadedykował kampanii specjalnie przygotowany 

utwór „Na Lata”, który był przez niego promowany podczas pięciu imprez 

lokalnych. Do utworu dedykowanego kampanii, w ramach Projektu, powstał 

również teledysk, prezentujący piękno przyrody jednego z obszarów Natura 

2000 objętych działaniami projektowymi ‑ Małopolskiego Przełomu Wisły. 

Kluczowym komponentem kampanii „Poznaj swoją Naturę” była stra-

tegia PR i ePR. Kampanię wspierały: działania media relations, konferencja 

prasowa, fanpage, strona www oraz liczne konkursy, w tym dwa konkursy 

fotograficzne na „Najpiękniejszy obszar Natura 2000”. 

Fot. 4 
Stoisko Kampanii „Poznaj 
swoją Naturę” 
(źródło: GDOŚ)
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Pierwszy konkurs zorganizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska, skierowany był do fotografów przyrody i wyłonił laureatów 

najpiękniejszych zdjęć w każdej z czterech kategorii – od krajobrazowych, 

poprzez chronione gatunki po impresje artystyczne na temat koegzystencji 

człowieka i przyrody. Nagrodzone w ramach konkursu zdjęcia, w formie spe-

cjalnej wystawy, były prezentowane przy okazji poszczególnych działań reali-

zowanych w ramach Projektu. 

W drugim konkursie – III edycji plebiscytu „7 Nowych Cudów Polski” 

organizowanego przez miesięcznik National Geographic Traveler, Generalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska uczestniczyła jako partner merytoryczny. Do 

konkursu wprowadzono specjalną kategorię „Natura”, w ramach której moż-

na było głosować na 16 obszarów Natura 2000 – po jednym nominowanym 

z każdego województwa. 

W ramach Projektu zrealizowano także konkurs na „Najlepszy produkt 

lokalny”, który był prowadzony w trakcie wydarzeń lokalnych z udziałem 

Ambasadora. Podczas imprez prezentowane były produkty lokalne (artyku-

ły spożywcze, przetwory, rękodzieła itp.) pochodzące z regionów, w których 

zlokalizowane są poszczególne obszary Natura 2000 objęte działaniami pro-

jektowymi. Spośród uczestników konkursu wyłoniono trzech zwycięzców, 

którzy zostali zaproszeni do udziału w Targach POLEKO na stoisku kampanii. 

Fot. 5 
Stoisko Kampanii „Poznaj 
swoją Naturę” 
(źródło: GDOŚ)

O Projekcie



O Projekcie

19

II

RAPORT NT. KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH DLA 5 OBSZARÓW NATURA 2000

Zrealizowano także konkursy skierowane do młodzieży szkolnej: konkurs 

plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, a w szkołach ponadgimnazjal-

nych – młodzieżowe debaty oksfordzkie o tematyce związanej z ochroną przy-

rody na obszarach Natura 2000. Działania skierowano także do studentów – 

konkursem „Śladami Natury” oraz do dziennikarzy na najlepszy materiał 

o obszarach Natura 2000. W przygotowaniu prac konkursowych miał pomóc, 

przygotowany w ramach kampanii, „Casebook – Jak pisać o Naturze 2000?”.

W październiku 2014 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wzięła 

udział w targach POLEKO. Celem udziału była promocja projektu „Poznaj swoją 

Naturę”, a przez to również obszarów Natura 2000. Na stoisku prezentowano wy-

niki konkursów – fotograficznego oraz konkursu na najlepszy produkt lokalny. 

2. Kampania radiowa i partnerstwo radiowe

Działania realizowane w ramach Projektu, takie jak spotkania i imprezy 

lokalne, konkursy, konferencja otwierająca, a także udział w Międzynarodo-

wym Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukomskiego w Nowogar-

dzie swoim patronatem objęło Radio ZET. 

Od maja 2014 roku rozpoczęto w ramach Projektu komunikację na po-

ziomie lokalnym, która wspierana była emisją spotów, zarówno ogólnych, 

informujących o kampanii, jak również promujących konkretne wydarzenia 

lokalne, podczas których oprócz stoiska kampanii każdorazowo odbywał się 

występ Ambasadora kampanii Andrzeja Piasecznego. Z inicjatywy samej stacji 

w ramach audycji Beaty Pawlikowskiej, która była drugim Ambasadorem kam-

panii, zrealizowany został konkurs pod nazwą „Porozmawiajmy o Cudach Na-

tury”, w którym to sami słuchacze mieli szansę wskazać, który obszar Natura 

2000 w Polsce jest według nich najpiękniejszy. Do 31 października 2014 roku 

wyemitowano blisko 200 spotów ogólnych kampanii, ponad 140 zapowiedzi 

konkursu realizowanego na antenie audycji Beaty Pawlikowskiej oraz 53 au-

dycje „Świat według blondynki”, w których dziennikarka poruszała tematykę 

związaną z ochroną przyrody, w tym w ramach obszarów Natura 2000. 

W ramach kampanii radiowej emitowane były także wywiady z przed-

stawicielami regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (w stacjach o zasięgu 
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regionalnym) oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w stacji o zasię-

gu ogólnopolskim). 

Inne działania realizowane w ramach umowy z Radio ZET to wywiady 

z Ambasadorem kampanii Andrzejem Piasecznym, emisja jego utworu „Na 

Lata”, działania na podstronie radia dedykowanej kampanii oraz działania 

wspierające na stronie głównej (pięć artykułów sponsorowanych), a także wpi-

sy na fanpage’u stacji. Działania były różnorodne i miały za zadanie w sposób 

niekonwencjonalny promować ideę ochrony przyrody wśród odbiorców. 

Razem dla wszystkich obszarów wyemitowano niemal 1100 spotów doty-

czących Projektu oraz imprez lokalnych.

3. Działania wspierające kampanię bezpośrednią: w prasie, telewizji, Interne-

cie, udział w festiwalu filmowym EKOFILM 

Dopełnieniem działań komunikacyjnych oraz informacyjnych były:

a) Kampania w prasie

Działania w ramach kampanii prasowej zostały zrealizowane zarów-

no na poziomie ogólnopolskim, jak również regionalnym, na terenie woje-

wództw, na których zlokalizowane są obszary Natura 2000 objęte działania-

mi projektowymi. 

Dzięki 55 artykułom w prasie (14 w prasie ogólnopolskiej i 41 w prasie 

regionalnej) udało się dotrzeć do blisko 13 milionów czytelników. Artykuły 

napisano w sposób przystępny, wzbogacając je ciekawostkami oraz przykła-

dami prezentującymi informacje o obszarach Natura 2000 w danym regionie 

oraz o chronionych tam gatunkach. Obalały też mity, które narosły wokół 

sieci Natura 2000 w Polsce i wyjaśniały jak wygląda proces inwestycyjny 

i proces uzgadniania realizacji przedsięwzięć. Dodatkowo w prasie ogólno-

polskiej, jako tzw. inserty, rozdystrybuowano 30 000 map przygotowanych 

dla poszczególnych 16 województw. Mapy prezentowały zarówno obszary 

cenne przyrodniczo, objęte w naszym kraju ochroną, jak również, w celu 

zwiększenia wartości merytorycznej oraz atrakcyjności, dodatkowe informa-

cje na temat wybranych obszarów Natura 2000 z danego województwa oraz 

atrakcje przyrodnicze i turystyczne.

O Projekcie
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b) Udział w Festiwalu Filmów Ekologicznych EKOFILM 

W ramach Projektu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska była pa-

tronem Festiwalu Filmów Ekologicznych Ekofilm im. Macieja Łukowskiego, 

który odbył się w maju 2014 roku w Nowogardzie. Po raz pierwszy na fe-

stiwalu oceniano filmy w utworzonej specjalnie na potrzeby Projektu kate-

gorii „Natura 2000”, do której zgłoszono krótko‑ i średniometrażowe filmy 

przedstawiające piękno przyrody i różnorodność biologiczną na obszarach 

Natura 2000. Pośród wszystkich filmów zgłoszonych na  festiwalu, zostało 

wyłonionych trzech laureatów: 

1. Film Pani Marty Kądzieli pt. „Gorąco i sucho”, 

2. Film Pana Marcina Krzyżańskiego pt. „Wisła Warszawska”, 

3. Film Pana Bogusława Sepioł pt. „Z biegiem rzeki”.

c) Emisja w telewizji

W 2014 roku w telewizji ogólnopolskiej zaprezentowano nowatorski 

spot promujący kampanię oraz obszary Natura 2000, który został przygoto-

wany w ramach kampanii bezpośredniej. Spot wyróżniał się szybkim mon-

tażem, muzyką i wplecionymi „odgłosami” przyrody. Spot został docenio-

ny i w 2015 roku nagrodzony w Polskim Konkursie Reklamy KTR. 

W sierpniu 2015 roku w stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnopolskim 

wyemitowane zostały trzy filmy o tematyce związanej z obszarami Natura 

2000, które nagrodzono w kategorii „Natura 2000” w ramach Festiwalu Fil-

mów Ekologicznych w 2014 roku. 

Fot. 6 
Materiały informacyjno‑
‑promocyjne  
(źródło: GDOŚ)
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d) Strony internetowe Projektu, profil na Facebooku

W ramach kampanii, w celu promocji oraz informowania o prowa-

dzonych w Projekcie działaniach, stworzono stronę internetową poznaj-

nature.pl oraz profil na portalu Facebook, gdzie prowadzono stałą ko-

munikację z odbiorcami kampanii, informowano o wydarzeniach w jej 

ramach  i przeprowadzono konkursy. O działaniach w ramach kampanii 

informowano również na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochro-

ny Środowiska.

Nawiązanie współpracy oraz integracja środowisk na rzecz sieci Natura 2000

Kluczowymi działaniami podejmowanymi w celu realizacji założeń Projek-

tu w zakresie nawiązania oraz wzmocnienia współpracy przedstawicieli różnych 

środowisk na rzecz ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000, w tym udział ww. 

interesariuszy w podjęciu próby rozwiązania zidentyfikowanych w ramach Projek-

tu konfliktów na pięciu obszarach Natura 2000 objętych działaniami projektowymi, 

były:

1. Utworzenie i rozwój Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000.

2. Powołanie i praca na obszarach Natura 2000 objętych działaniami pro-

jektowymi Naturowych Grup Roboczych oraz realizacja spotkań 

moderowanych.

Ad 1. Utworzenie i rozwój Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000.

Powołanie Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000 było dzia-

łaniem mającym na celu integrację przedstawicieli różnych środowisk, ze 

szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych prowadzących 

działania skoncentrowane wokół ochrony środowiska i edukacji ekolo-

gicznej. Inicjatywa Forum ukierunkowana była na szeroko rozumianą ko-

munikację, której wynikiem miało być nawiązanie współpracy, wymiana 

doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz 

sieci Natura 2000. Członkowie Forum Współpracy zostali zaangażowani do 

udziału w spotkaniach ze społecznością lokalną poprzez zaangażowanie 

w prace Naturowych Grup Roboczych.

O Projekcie
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W ramach działania głównymi rezultatami są:

 • popularyzowanie ochrony przyrody, w tym na obszarach Natura 2000,

 • wymiana doświadczeń w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekolo-

gicznej – „dobre praktyki”.

Ad 2. Powołanie i praca na obszarach Natura 2000 objętych działaniami projek-

towymi Naturowych Grup Roboczych oraz realizacja spotkań moderowanych 

Naturowe Grupy Robocze (NGR) powołane w ramach Projektu obejmo-

wały interesariuszy poszczególnych obszarów Natura 2000, na których pro-

wadzone były działania projektowe. W skład Naturowych Grup Roboczych 

weszli przedstawiciele różnych stron interesu ww. obszarów, w tym m.in. 

urzędów gmin, organizacji ekologicznych, parków narodowych, Lasów 

Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wojewódzkich 

zarządów melioracji i urządzeń wodnych, społeczności lokalnych, regional-

nych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych agencji restrukturyzacji 

i modernizacji rolnictwa.

Powołanie NGR było działaniem na poziomie lokalnym, nierozerwalnie 

związanym ze specyfiką poszczególnych obszarów Natura 2000 i potrzeba-

mi jego mieszkańców. Z tego punktu widzenia szczególnie istotne w pracy 

z Naturowymi Grupami Roboczymi było zaangażowanie Moderatora – do-

świadczonego w konsultacjach społecznych i w zakresie rozwiązywania 

konfliktów społecznych, w tym związanych z siecią Natura 2000. Zadaniem 

Moderatora było dokonanie analizy każdego z poszczególnych, określo-

nych w Projekcie typów konfliktów, jak również dobór technik i metod ich 

rozwiązywania, a następnie przygotowanie, jako rezultatu spotkań NGR, 

wspólnych planów działań oraz scenariuszy rozwiązywania konfliktów. 

W ramach działania:

 • przeprowadzono analizę pięciu typów konfliktów na bazie studiów 

przypadków wraz z możliwymi scenariuszami rozwiązań,

 • przygotowano pięć wspólnych planów działań – dokumentów, które 

stanowią wspólnie wypracowany przez przedstawicieli Naturowych 

Grup Roboczych plan działań, uwzględniający jednocześnie rozwój da-

nego obszaru Natura 2000 oraz potrzeby poszczególnych interesariuszy, 
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a także stanowią wkład do dokumentów dotyczących gmin „naturo-

wych”, a także scenariusze rozwiązywania konfliktów dla określonych 

typów konfliktów społecznych wokół sieci Natura 2000 – po jednym dla 

każdego z pięciu obszarów Natura 2000 objętych Projektem,

 • przeprowadzono pięć wizyt studyjnych, po jednej dla każdej z Naturo-

wych Grup Roboczych, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

których celem były zdobycie oraz wymiana doświadczeń i poznanie 

rozwiązań, które mogą posłużyć jako dobre praktyki w zakresie osiąga-

nia kompromisu w poszczególnych typach konfliktów będących przed-

miotem Projektu, godzenia interesów różnych stron (ochrony przyrody, 

społecznych, ekonomicznych).

W celu wsparcia realizacji Projektu powołano Komitet Sterujący jako ciało 

doradcze i konsultacyjne.

Działaniami projektowymi zostało objętych pięć obszarów Natura 2000, na któ-

rych terenie zdiagnozowano osie konfliktów wokół obszarów Natura 2000.

1. Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004

 • Zdefiniowana oś konfliktu: Oś 1 – Niezgodność zatwierdzonych miejsco-

wych planów zagospodarowania przestrzennego (stanowiących prawo 

lokalne) oraz studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin z wy-

mogami ochrony obszarów Natura 2000.

 • Zdefiniowane główne problemy: Brak spójności pomiędzy ochroną ob-

szarów Natura 2000, nieuwzględnionych wcześniej w planach zagospo-

darowania, a rozwojem stref urbanizujących się (przestrzeni między mia-

stami a otaczającymi je gminami wiejskimi).

 • Kwestie konfliktowe: Protesty gmin i właścicieli gruntów prywatnych; 

sprzeciw wobec obejmowania gruntów prywatnych (w tym gruntów rol-

nych) obszarem Natura 2000.

2.4. Obszary objęte Projektem

O Projekcie
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2. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001

 • Zdefiniowana oś konfliktu: Oś 2 – Realizacja przedsięwzięć dotyczących 

pozyskiwania energii z OZE: elektrowni wiatrowej, elektrowni wodnej, 

farmy wiatrowej, niezgodnej z wymogami ochrony obszarów Natura 

2000.

 • Problem środowiskowy: Negatywne oddziaływanie na siedliska i gatun-

ki związane z realizacją przedsięwzięć dotyczących pozyskiwania energii 

z OZE.

 • Kwestie konfliktowe: Planowane przedsięwzięcie budowy elektrowni 

wiatrowej i wodnej może znacząco wpływać na obszar Natura 2000 Doli-

na Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001.

3. Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052

 • Zdefiniowana oś konfliktu: Oś 3 – Konieczność realizacji głównych ce-

lów ochrony danego obszaru i siedliska przy jednoczesnym dążeniu do 

zmiany sposobu gospodarowania i urbanizacji terenu.

 • Problem środowiskowy: Ochrona obszaru Natura 2000 a dążenie do 

zmiany sposobu gospodarowania – negatywne oddziaływanie na siedli-

ska i gatunki.

 • Kwestie konfliktowe: Protesty, groźby usunięcia nietoperzy z miejsc ich 

bytowania (np. strychów kościołów).

4. Obszar Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 /  

 Małopolski Przełom Wisły PLB140006

 • Zdefiniowana oś konfliktu: Oś 4 – Negatywne postrzeganie działań orga-

nizacji i instytucji związanych z ochroną środowiska chroniącej przyrodę 

oraz niektórych gatunków zwierząt jako bezpośredniej przyczyny zda-

rzeń o charakterze katastrofalnym w środowisku.

 • Problem środowiskowy: Negatywne postrzeganie działań organi-

zacji i instytucji jako bezpośredniej przyczyny zdarzeń o charakterze 

katastrofalnym. 
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W przypadku omawianego obszaru chodzi oczywiście o występowa-

nie powodzi stanowiących zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia ludzi 

mieszkających w dolinie rzeki za wałami przeciwpowodziowymi, które 

dają niestety złudne poczucie bezpieczeństwa, a są obecnie jedynym real-

nym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

 • Kwestie konfliktowe: Negatywne postrzeganie działań organizacji i in-

stytucji związanych z ochroną środowiska oraz niektórych gatunków 

zwierząt (bobry) jako bezpośredniej przyczyny powodzi.

5. Obszar Natura2000 Bieszczady PLC180001

 • Zdefiniowana oś konfliktu: Oś 5 – Niezgodność założeń przyjmowanych 

w dokumentach dotyczących działalności gminy, w tym Strategii rozwo-

ju gminy z wymogami dotyczącymi ochrony obszarów Natura 2000.

 • Problem środowiskowy: Niezgodność strategii rozwoju gminy z wymo-

gami ochrony obszarów Natura 2000.

 • Kwestie konfliktowe: W opinii mieszkańców gminy utworzenie obszaru 

Natura 2000 spowoduje utratę dochodów i zahamowanie rozwoju lokal-

nego (np. agroturystyki).

O Projekcie
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3.1. Opis obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004

Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 obejmuje powierzchnię 

63 147,58 hektara i jest położony w województwie podlaskim na terenie siedmiu 

gmin powiatu hajnowskiego: Białowieży, Dubiczy Cerkiewnych, Hajnówki Mia-

sta, gminy wiejskiej Hajnówka, Kleszczeli, Narwi, Narewki. Gmina Białowieża 

znajduje się w całości w granicach omawianego obszaru. Wysoki udział w po-

wierzchni obszaru mają także gmina wiejska Hajnówka oraz gmina Narewka.

Puszcza Białowieska jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych 

Polski, a o jej unikatowości i znaczeniu przyrodniczym dla zachowania różnorodno-

ści biologicznej świadczyć może nadanie jej rangi Rezerwatu Biosfery w 1976 roku 

Puszcza Białowieska
PLC200004

HAJNÓWKA

ZABŁUDÓW

KLESZCZELE
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(początkowo obejmował on jedynie obszar Białowieskiego Parku Narodowego, 

jednak w 2005 roku powiększono go dwudziestokrotnie) oraz utworzenie pierw-

szego w Europie transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO 

w 1992 roku (od 2014 roku obejmuje on cały obszar Puszczy Białowieskiej).

Obszar stanowi relikt pierwotnych krajobrazów leśnych na staroglacjal-

nych wysoczyznach morenowych, które dominowały w przeszłości na Nizinach 

Środkowopolskich i Nizinie Północnopodlaskiej. W stosunku do pozostałych 

obszarów leśnych Polski i Europy, puszczański i reliktowy charakter tych lasów 

wiąże się ze znacznym udziałem ponadstuletnich drzewostanów naturalnego po-

chodzenia, o zróżnicowanej strukturze warstwowej. Około 80% obszaru stanowią 

siedliska leśne ujęte w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43 EWG. Jest to niezwykle 

istotny obszar lęgowy dla około 240 gatunków ptaków. Występuje tu 39 gatunków 

zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to również ważna ostoja 

ssaków, których łączna liczba wynosi na tym obszarze 58 gatunków (co stano-

wi około 72% gatunków fauny Polski Niżowej). Puszcza ma istotne znaczenie dla 

ochrony dużych drapieżników – wilka i rysia. Jest także najważniejszą w Polsce 

ostoją żubra1.

1 Opis obszaru opracowano na podstawie danych zawartych w SDF obszaru Puszcza Białowieska PLC200004.

Fot. 7 
Żubry 
(źródło: GDOŚ)
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3.1.1  Specyfika konfliktów występujących na obszarze Natura 2000 Puszcza 

Białowieska PLC200004

Podczas omawiania w gronie uczestników spotkań NGR przedmiotu osi 

konfliktu zdefiniowanej dla niniejszego obszaru grupa podkreśliła, że zagadnie-

niem najbardziej problematycznym w trakcie prac NGR jest brak MPZP dla gmin 

położonych na obszarze. Zdaniem grupy, z jednej strony, zgodnie z konfliktem 

zdefiniowanym w osi, można mówić o niezgodności zatwierdzonych planów za-

gospodarowania przestrzennego, jednak bardzo istotnym z ich punktu widzenia 

zagadnieniem jest brak tych planów. Problem braku MPZP jest utrudnieniem dla 

mieszkańców, ponieważ, w ich odczuciu, ustanowienie obszaru w znaczny spo-

sób ogranicza możliwość rozbudowy istniejących siedlisk ludzkich oraz rozbu-

dowy miast i wsi. Otrzymanie zgody na rozbudowę wymaga za każdym razem 

wydania decyzji w drodze indywidualnego rozpatrzenia konkretnego przypadku 

przez urzędnika gminy. W opinii społeczności lokalnych wydawanie pozytyw-

nych decyzji, zezwalających na realizację przedsięwzięcia, ma charakter uznanio-

wy, co jest podstawą negatywnego postrzegania zarówno urzędników gminnych, 

jak i samej sieci Natura 2000, z której powodu cały proces decyzyjny się odbywa. 

Także urzędnicy, w wyniku braku doświadczenia związanego z kwalifikowaniem 

przez nich przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar 

Natura 2000, obawiają się samodzielnie podejmować decyzje, dlatego kierują spra-

wy do RDOŚ. W przypadku zatwierdzonego MPZP, uwzględniającego wymogi 

związane z ustanowieniem obszaru, w planie zostaną jasno określone możliwości 

realizacji inwestycji, np. rozbudowy domu, co nie rodziłoby obaw o uznaniowe 

wydawanie pozwoleń, a tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia akceptacji 

obszaru Natura 2000. Decyzja byłaby łatwa do przewidzenia, a plany ewentualnej 

rozbudowy przez mieszkańców skorelowane z MPZP i łatwe do zweryfikowania. 

Zagadnieniem wskazanym podczas spotkań NGR za źródło konfliktów na 

obszarze była również niezgodność oczekiwań społeczności lokalnych z ocze-

kiwaniami ekologicznych organizacji pozarządowych i badaczy (pracowników 

naukowych) w zakresie kierunków rozwoju gmin zlokalizowanych w granicach 

obszaru w kontekście konieczności jego ochrony (niezgodność pomiędzy ocze-

kiwaniami różnych podmiotów funkcjonujących na obszarze). Grupa poświęciła 
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temu zagadnieniu bardzo dużo uwagi i przeprowadziła analizę problemu (pracę 

z problemem). 

Puszcza Białowieska jest miejscem o unikatowym charakterze w skali europej-

skiej. Dla świata nauki i ekologicznych organizacji pozarządowych stanowi przed-

miot badań, analiz i nowych odkryć. Tym samym ich działania koncentrują się na 

zachowaniu tego ekosystemu w stanie nienaruszonym. Osoby zamieszkujące oko-

lice Puszczy Białowieskiej mają natomiast inną perspektywę. Puszcza Białowieska 

jest dla nich przede wszystkim miejscem zamieszkania i pomimo świadomości 

jej unikatowych walorów przyrodniczych chciałyby, żeby stanowiła też dla nich 

środowisko rozwoju. Wyznaczenie różnych form ochrony przyrody, w tym obsza-

ru Natura 2000, wprowadzenie pewnych ograniczeń czy określonych sposobów 

gospodarowania powodują sprzeciw mieszkańców gospodarujących na obszarze. 

Ilustracją tego konfliktu może być sposób postępowania z tzw. martwym drew-

nem. Tradycyjne wykorzystanie drewna przez mieszkańców w celach opałowych 

może zostać ograniczone z uwagi na wymogi ochrony przyrody, mające na celu 

zapewnianie odpowiednich siedlisk dla gatunków chronionych, dla których ko-

nieczne jest pozostawienie martwego drewna w lesie. 

Dodatkowo, obowiązujące przepisy, dotyczące ochrony różnorodności biolo-

gicznej, wynikające z Ustawy o lasach2 (według zapisów której gospodarkę leśną 

prowadzi się zgodnie z planem urządzania lasu z uwzględnieniem w szczególno-

ści ochrony lasów ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej), wy-

wołują kontrowersje również wśród leśników, ponieważ treść tych zapisów zobo-

wiązuje ich do zachowywania bioróżnorodności lasów poprzez m.in. ograniczanie 

degradacyjnej działalności chrząszcza kornika drukarza w drzewostanie świerko-

wym. W oparciu o Ustawę o lasach gatunek ten jest traktowany jako szkodnik 

powodujący degradację cennych drzewostanów, w związku z czym obowiązkiem 

leśników jest ograniczanie jego działalności, co zapobiegłoby zniszczeniu siedlisk 

grądowych w Puszczy Białowieskiej. Zgodnie zaś z zasadami ochrony prowa-

dzonej w świetle przepisów Ustawy o ochronie przyrody, nie należy ingerować 

w działalność kornika drukarza, ponieważ stanowi on naturalny element ekosyste-

mu, natomiast sam chrząszcz jest istotną bazą pokarmową dla innych gatunków, 

w tym objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000. W związku z powyższym 

2  Art. 7 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153).
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zapisy Ustawy o ochronie przyrody3 wskazują na konieczność utrzymania (zacho-

wania) właściwego stanu ochrony siedlisk oraz gatunków będących przedmiotami 

ochrony obszaru (przez co rozumie się zachowanie warunków siedliskowych oraz 

bazy żerowiskowej np. dla zagrożonego dzięcioła trójpalczastego), a więc zanie-

chanie wycinki drzewostanów opanowanych przez kornika drukarza oraz pozo-

stawienie martwego drewna w lasach. 

Dla mieszkańców życie z uwzględnieniem różnych ograniczeń wynikających 

z ochrony przyrody bywa źródłem frustracji. Wpływa to negatywnie na postrze-

ganie przez mieszkańców ochrony przyrody i związanych z nią działań, które 

wskazują jako przyczynę ograniczenia rozwoju regionu, bezrobocia i mniejszego 

zainteresowania turystów ich okolicą. Społeczność lokalna ma poczucie, że została 

pozostawiona z problemami, z którymi musi sobie radzić bez żadnego wsparcia 

ze strony instytucji państwowych. Przytaczanym w trakcie spotkań przykładem 

ograniczenia w rozwoju regionu był brak możliwości położenia sieci gazowej, któ-

rej realizacja miałaby negatywny wpływ na obszar. Jest to również odbierane jako 

kolejne ograniczenie rozwoju regionu.

Istniejące konflikty na obszarze sprowadzają się do dwóch głównych płasz-

czyzn i możemy mówić o dwóch konfliktach społecznych występujących na ob-

szarze. Pierwszy to konflikt związany z niezgodnością miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego (stanowiących prawo lokalne) oraz studiów 

uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin z wymogami ochrony obszarów Natura 

2000 oraz brak tych planów. Drugi konflikt związany jest z niezgodnością pomię-

dzy oczekiwaniami lokalnych społeczności a organizacjami, instytucjami, jednost-

kami naukowymi związanymi z ochroną środowiska (samorząd, ekologiczne or-

ganizacje pozarządowe, Lasy Państwowe, mieszkańcy, RDOŚ, GDOŚ, środowisko 

naukowe) względem kierunków rozwoju oraz zagospodarowania gmin zlokalizo-

wanych w granicach obszaru w kontekście jego ochrony. 

Dodatkowo członkowie NGR wyrazili również potrzebę przeprowadze-

nia kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej opisującej aktualny skład i stan 

siedlisk i gatunków chronionych obszaru, która wykonana zostałaby przez pla-

cówki naukowe. Nieporozumienia związane z występowaniem lub niewystępo-

waniem określonych gatunków i siedlisk wynikają z braku aktualnych danych 

3  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880).
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o ich stanie ochrony w Puszczy Białowieskiej, co potwierdza fakt, że lokalni pra-

cownicy instytucji ochrony przyrody i pracownicy naukowi opierają się na nie-

aktualnych, ze względu na zachodzące zmiany w przyrodzie, opracowaniach 

prof. J.B. Falińskiego4.

W czasie spotkań NGR członkowie zwracali również uwagę na problem zwią-

zany z brakiem zaangażowania w rzeczywisty dialog ze społecznością lokalną 

ogólnopolskich organizacji pozarządowych.

Dużym problemem okazały się także różnice w posiadanej wiedzy na temat 

sieci Natura 2000, które powodują nieporozumienia pomiędzy przedstawiciela-

mi różnych środowisk, w tym urzędników, samorządowców czy pracowników 

organizacji pozarządowych. Brak jednolitego stanowiska w sprawie sieci Natura 

2000 wśród przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych skutkuje nega-

tywnym nastawieniem urzędników i samorządów do tej formy ochrony przyrody. 

Wytypowano następujące kwestie konfliktowe:

 • brak MPZP oraz niezgodność zatwierdzonych planów z wymogami ochrony 

obszaru i brak możliwości rozwoju stref urbanizujących się,

 • ograniczenia w rozwoju regionu, w tym brak infrastruktury gazowej w gmi-

nie Białowieża,

 • trudność w podejmowaniu decyzji środowiskowych przez urzędników gmin-

nych w procesie oceny oddziaływania na obszar, 

 • trudność w gospodarowaniu lasem w świetle ograniczeń wynikających z wy-

tycznych sieci Natura 2000 i niespójności przepisów,

 • brak inwentaryzacji siedlisk i gatunków naturowych,

 • brak rzeczywistej współpracy wpływowych (rozumianych jako organizacje 

o strukturach ogólnopolskich i międzynarodowych) organizacji pozarządo-

wych ze społecznością lokalną oraz podważanie przez nie wspólnie wypraco-

wanych rozwiązań przez interesariuszy w ramach realizowanych na obszarze 

projektów.

Jedną z przyczyn negatywnego nastawienia do idei sieci ekologicznej Natura 

2000 jest brak wiedzy na temat jej założeń, celów, przedmiotów ochrony, korzyści 

4  Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej, red. J.B. Faliński, Warszawa 1968.
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i ograniczeń, a także o tym, gdzie informacje na temat tej formy ochrony przyrody 

można pozyskać.

3.2.  Opis obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału 
Bydgoskiego PLB300001

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 

położony w województwie wielkopolskim i województwie kujawsko-pomorskim, 

na terenie 15 gmin: Białego Błota, Sicienka, Kcynia, Nakła n. Notecią, Sadek, Szu-

bina, miasta Bydgoszczy, Wyrzyska, Gołańcz, Chodzieży, Szamocina, Białośliwia, 

Kaczorów, Miasteczka Krajeńskiego, Ujścia.

Obszar obejmuje powierzchnię 32 672,06 hektara, z czego 35,2% położonych 

jest w województwie kujawsko-pomorskim, a 64,8% – w województwie wielko-

polskim5. Na terenie obszaru znajdują się grunty należące do właścicieli prywat-

nych (głównie rolników indywidualnych) oraz Skarbu Państwa (Agencja Nieru-

chomości Rolnych i Lasy Państwowe). Obejmuje on równoleżnikowo położony 

odcinek pradoliny o szerokości od 2 do 8 kilometrów. Jest to część wielkiej Prado-

liny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Od północy obszar graniczy z wysoczyzną Pojezie-

rza Krajeńskiego, a od południa z zalesionym Tarasem Szamocińskim. W zachod-

niej części pradoliny płynie Noteć. Część wschodnia jest odwadniana Kanałem 

5  Badanie ex–ante niniejszego Projektu zrealizowane w okresie styczeń – marzec 2013 r. 

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
PLB300001

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
PLB300001
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Bydgoskim łączącym dorzecza Odry i Wisły. Wody śródlądowe (stojące i płynące) 

zajmują 4,6% powierzchni obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe ponad 80%, a sie-

dliska leśne około 6%6. Na obszarze zlokalizowane jest jedno z większych w Polsce 

torfowisk niskich o miąższości torfu i gytii osiągających 11 metrów. Już od po-

nad 200 lat na tym obszarze prowadzone są prace melioracyjne, przez co został on 

zmieniony w jeden z największych w Polsce terenów łąkowych7.

W latach 2003–2009 na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci 

i Kanału Bydgoskiego PLB300001 stwierdzono występowanie 205 gatunków pta-

ków, z czego 144 uznano za lęgowe i prawdopodobnie lęgowe. Spośród wszyst-

kich gatunków ptaków 50 wymienionych jest w Załączniku I Dyrektywy ptasiej 

(w tym 25 lęgowych). Na terenie obszaru znajdują się największe w Polsce lę-

gowiska krakwy, derkacza, kulika wielkiego, rycyka oraz podróżniczka. Nato-

miast w okresie migracji występują duże zlotowiska i żerowiska łabędzi czarno-

dziobych (około 600 osobników), łabędzi krzykliwych (około 700 osobników), gęsi 

zbożowych i białoczelnych (łącznie do 20 000 osobników), czapli białych (około 

400 osobników) oraz bielików (około 75 osobników). Dolina Środkowej Noteci 

jest również ważnym korytarzem migracyjnym dla ptaków siewkowych, w tym 

dla czajki osiągającej w czasie migracji liczebność do 10 000 osobników, siewki 

złotej do 6000 osobników oraz żurawi do 6650 osobników8. Stawy znajdujące się 

6 SDF Dolina Noteci i Kanału Bydgoskiego, październik 2013 r.
7 T. Wilk, J. Krogulec, P. Chylarecki, Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce, OTOP, Marki 2010.
8 Tamże.

Fot. 8 
Derkacz zwyczajny  
(źródło: GDOŚ)
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w dolinie środkowej Noteci są również miejscem pierzenia się łabędzi niemych, 

których liczebność na pierzowiskach dochodzi do 2000 osobników9. Na terenie 

obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 

występują również wydra i bóbr, natomiast w zbiornikach wodnych licznie spoty-

kane są kumak nizinny oraz rzekotka drzewna. Ponieważ jednak jest to specjalny 

obszar ochrony ptaków, wymienione powyżej ssaki oraz płazy nie są przedmiota-

mi ochrony obszaru. 

Głównymi zagrożeniami zdefiniowanymi na ww. obszarze są plany budowy 

farm wiatrowych w okolicach doliny Noteci. Rejon ten jest miejscem żerowania 

i odpoczynku licznych gatunków ptaków migrujących, które są przedmiotami 

ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego 

PLB300001. Dodatkowo samemu obszarowi zagrażają melioracje odwadniające, 

zmiany użytków zielonych w grunty orne oraz liczne występowanie drapieżni-

ków takich jak jenot i norka amerykańska.

3.2.1  Specyfika konfliktów występujących na obszarze Natura 2000 Dolina 

Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001

W odniesieniu do osi konfliktu wskazującej negatywne oddziaływanie na ga-

tunki i siedliska spowodowane przez inwestycje OZE, członkowie NGR stwierdzi-

li, że obecnie zmniejszyła się presja inwestycyjna na obszarze Natura 2000 Dolina 

Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001, choć zainteresowanie inwe-

stycjami w tym regionie jest niewykluczone w przyszłości. 

W ramach wspólnej pracy podczas spotkań NGR wskazano różne trudności 

związane z lokalizowaniem turbin wiatrowych (rozproszona zabudowa, hałas, od-

ległość od zabudowań), brak szczegółowej inwentaryzacji gatunków, niska rzetel-

ność opracowań przyrodniczych (raporty przygotowywane w związku z inwesty-

cją dotyczącą działań, które zapobiegną lub ograniczą negatywne oddziaływania) 

oraz brak wiedzy o istnieniu sieci Natura 2000. 

Biorąc pod uwagę powyższe, na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono 

otwartego konfliktu związanego ze zdefiniowaną osią. Z uwagi jednak na możli-

wość pojawienia się w przyszłości koncepcji realizacji ww. inwestycji na obszarze 

9 Tamże.
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lub w jego sąsiedztwie, istnieje potrzeba opracowania działań prewencyjnych, sta-

nowiących profilaktykę konfliktu w celu uniknięcia wystąpienia sporów w przy-

szłości. Przy planowaniu lokalizacji farm wiatrowych należy pamiętać, iż istnieje 

konieczność przemyślanego lokalizowania turbin, z uwzględnieniem zachowa-

nia odpowiedniej odległości od obszarów naturowych (proponowano stworzenie 

strefy buforowej wynoszącej 500 metrów lub 1 kilometr), ze względu na koniecz-

ność uwzględnienia tras przelotów i miejsc żerowania ptaków. Ponadto problem 

stanowi brak wyraźnego określenia w prawie polskim odległości od zabudowań, 

w jakich mogą być lokalizowane turbiny wiatrowe. Punktem wyjścia do planowa-

nia lokalizacji farm wiatrowych są dobre praktyki wypracowane w tym zakresie 

w Polsce i w Europie i do nich odnoszą się inwestorzy podczas planowania in-

westycji i konkretnych turbin. Odległości turbin od zabudowań są każdorazowo 

wynikiem przeprowadzenia indywidualnych symulacji rozprzestrzeniania się 

hałasu.

Jedną z trudności jest również brak wiedzy o istnieniu i przebiegu granic ob-

szarów Natura 2000 i tym samym niska świadomość społeczności lokalnej w tym 

zakresie. Brak wystarczającej współpracy poszczególnych instytucji (starostwa, 

urzędu gminy, RDOŚ) w zakresie wzajemnego udostępniania danych adresowych 

właścicieli poszczególnych działek utrudnia bądź nawet uniemożliwia informo-

wanie gospodarujących o fakcie objęcia działek obszarem Natura 2000, pomimo 

że pracownicy RDOŚ chcieliby podjąć takie działania. Także nawiązanie kontaktu 

z gospodarującymi w celu przekazania informacji w zakresie zaleceń i ewentual-

nych zmian w gospodarowaniu ułatwiłoby współpracę i umożliwiło budowanie 

pozytywnych relacji. Trudność odpowiednich RDOŚ w dotarciu do właścicieli te-

renów objętych obszarem ogranicza również możliwość zaproszenia tychże wła-

ścicieli do udziału w pracach nad dokumentami planistycznymi, takimi jak PZO. 

W dalszej perspektywie brak bezpośredniego kontaktu z właścicielami terenów 

ograniczać będzie również możliwość uzyskania od nich informacji zwrotnej na 

temat wykonywania działań ochronnych na obszarze. Zwrócono też uwagę na to, 

że przed ustanowieniem obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału 

Bydgoskiego PLB300001 niektóre z terenów zostały przez właścicieli przekształ-

cone z trwałych użytków zielonych na grunty orne. Po otrzymaniu stosownych 

zgód od gmin na zmianę przeznaczenia gruntów, łąki zostały zmeliorowane 
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i wprowadzono uprawy. Obecnie działki te znajdują się w granicach obszaru i nie 

powinny być dalej uprawiane, ze względu na wymogi ochrony obszaru.

Biorąc pod uwagę relacje pomiędzy inwestorami a instytucjami ochrony 

środowiska, należy zauważyć, że RDOŚ w tym regionie zgłosiły problem niskiego 

poziomu merytorycznego opracowań i dokumentów przygotowywanych przez 

przyrodników działających na zlecenie inwestorów farm wiatrowych. Zdarzają 

się sytuacje, że przedstawiona dokumentacja z badań przedrealizacyjnych jest nie-

spójna i zawiera sprzeczne informacje. Pracownicy RDOŚ zauważają, że w niektó-

rych raportach znajdują się identyczne zapisy, co wskazuje na powielanie treści 

i ich nierzetelne opracowanie. Są również przypadki, w których autorzy odręb-

nych raportów dowodzą, że tego samego dnia wykonywali badania przyrodnicze 

w lokalizacjach oddalonych od siebie o dziesiątki kilometrów.

Dodatkowo elektrownie wodne mogą stanowić zagrożenie dla stawów ho-

dowlanych, które zasilane są wodą z rzek. Podczas spotkań NGR został przytoczo-

ny jeden znany przypadek, w którym dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy 

właścicielem elektrowni i właścicielem stawów prowadzone są rozmowy zmierza-

jące do podpisania porozumienia w zakresie okresowego korzystania z zasilania 

przez rzekę stawów oraz okresowego użytkowania elektrowni. Tym samym udaje 

się znaleźć rozwiązanie zadowalające obie strony. Jak pokazuje powyżej opisa-

na sytuacja, współpraca jest możliwa, kiedy pomiędzy stronami panują stosunki 

partnerskie. 

Ponieważ elektrownie wodne sytuowane są najczęściej w miejscach starych 

młynów, nie stanowią one problemu z punktu widzenia odbioru społecznego. 

Poza trudnościami dotyczącymi turbin wiatrowych zgłoszono szereg innych 

problemów występujących na przedmiotowym obszarze. Obecnie na pierwszy 

plan wysuwają się innego rodzaju problemy niż OZE zgłoszone podczas prze-

prowadzonych spotkań. Oś konfliktu została opisana na etapie opracowywania 

założeń Projektu, jednak biorąc pod uwagę brak wspomnianych inwestycji na 

obszarze, w trakcie prac NGR działania podjęte przez zespół mediacyjny miały 

charakter profilaktyki konfliktów i wypracowania przez NGR dobrych praktyk 

w zakresie prowadzenia inwestycji OZE, które warto byłoby zastosować na innych 

obszarach naturowych. W trakcie prac NGR omówiono również najbardziej aktu-

alne trudności i możliwe sposoby ich rozwiązania.
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Jednym z aktualnych zagadnień, które było bardzo mocno podkreślane pod-

czas spotkań NGR, jest wymykające się spod kontroli namnażanie się szkodli-

wych, w tym również inwazyjnych, gatunków zwierząt na obszarze, takich jak 

bóbr i norka amerykańska, oraz brak skutecznego reagowania przez regionalne 

dyrekcje ochrony środowiska i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na ten 

fakt. Uznano, że może to skutkować w przyszłości pojawieniem się konfliktów na 

obszarze.

Podsumowując powyższe, NGR wytypowała następujące problematyczne 

kwestie na analizowanym obszarze:

 • planowanie lokalizacji farm wiatrowych w pobliżu obszaru, szczególnie na 

krawędzi wysoczyzny Pojezierza Krajeńskiego i Tarasu Szamocińskiego, któ-

re są obszarami rolniczymi i stanowią miejsca odpoczynku oraz żerowania 

licznych gatunków ptaków migrujących, będących przedmiotami ochrony 

ww. obszaru (gęsi zbożowych i białoczelnych oraz żurawi),

 • duża liczebność występujących na obszarze drapieżnych gatunków inwazyj-

nych, tj. norki amerykańskiej, oraz lokalizowanie na obszarze i w jego bezpo-

średnim sąsiedztwie hodowli norek amerykańskich,

 • kwestia zmiany trwałych użytków zielonych na grunty orne w związku 

z ustanowieniem obszaru, 

 • niska świadomość części rolników co do zakresu prowadzenia gospodarki 

rolnej na terenach objętych siecią Natura 2000,

 • szkody powodowane przez bobry zarówno w gospodarce leśnej, jak i w go-

spodarstwach rolnych i rybackich (niszczenie drzew, rozkopywanie grobli 

i wałów przeciwpowodziowych oraz podtapianie upraw rolnych).

Pomimo że nie wszystkie zgłoszone kwestie konfliktowe bezpośrednio wiążą 

się z osią, są bardzo ważne dla społeczności lokalnej, przedstawicieli instytucji i or-

ganizacji pozarządowych. 

Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 zo-

stał utworzony w 2009 roku dla ochrony populacji trzech gatunków nietoperzy: 

podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego. Szczególnie w przypadku 

3.3.   Opis obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 
PLH120052
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ochrony dwóch pierwszych gatunków, które występują tylko w południowej Pol-

sce, obszar ten jest jednym z kluczowych w skali kraju, gdyż znajduje się w nim 

odpowiednio aż 50% populacji krajowej nocka orzęsionego i około 20% populacji 

krajowej podkowca małego. Obszar obejmuje 11 enklaw utworzonych wokół kolo-

nii rozrodczych tych gatunków włącznie z terenami żerowisk. Oprócz samych nie-

toperzy przedmiotem ochrony jest również kilka typów siedlisk przyrodniczych, 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Wszystkie znane kolonie rozrodcze ww. gatunków nietoperzy na terenie Be-

skidu Wyspowego zlokalizowane są na strychach budowli sakralnych. Głównym 

zagrożeniem dla nietoperzy (w tym będących przedmiotem ochrony na obsza-

rze) jest nieodpowiednie prowadzenie remontów poddaszy i dachów kościołów 

w miejscach występowania skupisk rozrodczych tych ssaków. W siedmiu przy-

padkach (spośród jedenastu) prace remontowe wsparto nie tylko finansowo (w ra-

mach Programu ochrony podkowca małego w Polsce), lecz także merytorycznie 

poprzez nadzór nad ww. pracami pełniony przez chiropterologów. W pięciu obiek-

tach (usytuowanych w Łącku, Słopnicach, Łososinie Górnej, Jaworznej, Kamionce 

Małej) zamontowano platformy na guano, zbudowane z desek pokrytych folią, 

zmniejszając ewentualną uciążliwość obecności nietoperzy dla osób odwiedza-

jących lub korzystających z obiektów sakralnych oraz ułatwiając utrzymanie po-

rządku na strychach tych budynków. We wszystkich przypadkach zaplanowano 

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

LIMANOWA

MSZANA DOLNA
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coroczny monitoring kolonii (liczenie nietoperzy na strychu) oraz sprzątanie po-

kładów guana w miejscach, które wymagają takiej interwencji.

3.3.1  Specyfika konfliktów występujących na obszarze Natura 2000 Ostoje 

Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052

Liczne stanowiska rozrodcze nietoperzy w Beskidzie Wyspowym były pod-

stawą do utworzenia obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 

PLH120052. Warte podkreślenia jest to, że w większości miejscowości, w których 

występują siedliska chronionych gatunków nietoperzy, z wyjątkiem Żmiącej i Po-

degrodzia (dwóch spośród jedenastu enklaw), nie napotkano sprzeciwu wobec 

działań ochronnych. Nie zanotowano też negatywnych działań człowieka w sto-

sunku do tych ssaków. 

W ww. dwóch przypadkach nie udało się zrealizować założeń Programu 

ochrony podkowca małego w Polsce, stanowiącego jedno z priorytetowych dzia-

łań Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, a zarazem jeden 

z największych w Europie programów ochrony nietoperzy realizowanych przez 

organizację pozarządową. Celem tego programu jest zachowanie i stworzenie wa-

runków do wzrostu liczebności populacji najbardziej zagrożonych gatunków nie-

toperzy, w tym przede wszystkim podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka 

dużego (które są przedmiotami ochrony na obszarze). Powodem niezrealizowania 

założeń ww. programu we wspomnianych powyżej dwóch przypadkach był brak 

akceptacji programu przez społeczność lokalną. Mieszkańcy gospodarujący na te-

renach położonych w granicach enklaw wyrażali swój sprzeciw wobec sposobu 

ustanowienia obszaru. Również sensu realizacji ww. programu nie widzieli zarzą-

dzający obiektami sakralnymi w Żmiącej i Podegrodziu, gdzie zlokalizowane są 

stanowiska kolonii rozrodczych ww. gatunków nietoperzy.

W opinii społeczności lokalnych i władz samorządowych objęte obszarem po-

wierzchnie siedlisk są większe, niż wynikałoby to z potrzeby i specyfiki gatunków 

chronionych (nietoperzy) na nim występujących. W opinii mieszkańców obszar, 

wyznaczony w celu ochrony ww. gatunków nietoperzy, można by ograniczyć tyl-

ko do stanowisk występowania ich kolonii rozrodczych, a więc jedynie do terenu 

np. kościoła, w którym są zlokalizowane stanowiska.

Charakterystyka obszarów objętych Projektem
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Utworzenie obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 

PLH120052 na większym terenie niż samo stanowisko kolonii rozrodczej nietope-

rzy z przyległym bezpośrednio otoczeniem (w granicach działki obiektu sakral-

nego) spowodowało ograniczenia w gospodarowaniu na terenach okolicznych 

gospodarzy, którzy są właścicielami m.in. sadów, łąk, lasów. W opinii przedstawi-

cieli władz gminy „obecnie wyznaczony obszar jest po prostu zbyt duży”.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż społeczność lokalna nie jest przeciwna 

obecności nietoperzy, lecz sposobowi ustanowienia obszaru (odgórnie, bez kon-

sultacji) oraz administrowania obszarem. Kwestia ta jest kluczowa dla zrozumie-

nia podłoża konfliktów występujących na przedmiotowym obszarze.

Moderator szczególną uwagę zwrócił na rodzaj oraz zakres konfliktów wystę-

pujących na omawianym obszarze. Na podstawie zebranych materiałów, analizy 

badania ex-ante10, Wstępnej Analizy Konfliktów oraz zagadnień konfliktowych 

zgłaszanych przed przystąpieniem do realizacji spotkań na obszarach objętych 

Projektem, jak również na podstawie zagadnień zgłaszanych przez członków 

NGR podczas spotkań możliwe było uszczegółowienie problematyki wynikającej 

z osi konfliktów, wytypowanie głównych ognisk konfliktów na obszarze. 

W wyniku ww. działań podejmowanych na przedmiotowym obszarze oka-

zało się w szczególności, że:

 • w dwóch enklawach obszaru, na terenie dwóch kościołów (siedlisk) – w miej-

scowościach Żmiąca i Podegrodzie, występuje wieloletni otwarty konflikt, 

 • główną przyczyną występowania konfliktów jest przebieg granic obszaru 

i sposób ich ustanowienia, jak również brak wiedzy społeczności lokalnej na 

temat obszarów Natura 2000 oraz zasad gospodarowania na tych obszarach.

Objęcie ochroną, w ramach sieci Natura 2000, kolonii rozrodczych i żerowisk 

nietoperzy (w tym wyznaczanie granic obszaru) w Beskidzie Wyspowym, zdaniem 

interesariuszy obecnych na obszarze nastąpiło bez wystarczających konsultacji 

z mieszkańcami. Skutkiem tego były liczne obawy o ograniczenia w dysponowa-

niu własnością prywatną oraz brak akceptacji obszaru Natura 2000 Ostoje Nietope-

rzy Beskidu Wyspowego PLH120052. Przede wszystkim obawiano się komplikacji 

10  Badanie ex–ante niniejszego Projektu zrealizowane w okresie styczeń – marzec 2013 r.
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w procedurach ocen oddziaływania na środowisko, w tym ograniczeń w zabudo-

wie lub inwestycjach, braku możliwości stosowania niezbędnych w sadownictwie 

środków ochrony roślin oraz zmian w zasadach czy sposobie gospodarowania la-

sami. W przypadku Żmiącej pojawiły się obawy, że obecność i ochrona nietope-

rzy będzie stała w konflikcie z interesem lokalnych społeczności czyli, zdaniem 

mieszkańców, „dobro nietoperzy będzie ważniejsze od dobra ludzi”. W przypad-

ku dwóch enklaw: Żmiącej i Podegrodzia, mieszkańcy (w Żmiącej) i zarządzają-

cy obiektem sakralnym (w Podegrodziu) niechętnie podchodzą do narzuconej im 

formy ochrony. W Żmiącej podjęto próbę wykazania braku obecności nietoperzy 

będących przedmiotami ochrony na obszarze. Przeprowadzono wizję lokalną, 

jednak już po sezonie rozrodczym (we wrześniu), więc w efekcie wykazano brak 

nietoperzy na strychu i w konsekwencji zamknięto otwory wlotowe dla nietope-

rzy. Natomiast w Podegrodziu zarządzający obiektem sakralnym (kościołem) nie 

udostępnia stanowiska nietoperzy w celu monitorowania ich populacji. 

Z analizy wniosków wypracowanych na podstawie rozmów z mieszkańcami 

i pracy NGR wynika, że prawdopodobnie w obu przypadkach przyczyną konflik-

tów była zwiększona podejrzliwość i nieufność wobec rozwiązań proponowanych 

przez osoby przyjezdne (zewnętrznych chiropterologów). Dodatkowo w przy-

padku Żmiącej były one połączone z obawami o znaczne utrudnienia w życiu go-

spodarzy, spadek wartości gruntów i możliwości ich wykorzystywania czy utra-

tę środków do życia (sady). Natomiast w przypadku Podegrodzia były obawy 

Fot. 9 
Podkowiec mały  
(źródło: GDOŚ)
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o wystąpienie utrudnień i uciążliwości (w związku z koniecznością udostępniania 

stanowiska kolonii rozrodczej nietoperzy na poddaszu kościoła dla monitoringu) 

w zarządzaniu obiektem sakralnym (kościołem). W obu przypadkach interesariu-

sze żądali zlikwidowania obszaru.

Skutkiem powyższej sytuacji była utrata miejsca przebywania kolonii pod-

kowca małego w kościele w Żmiącej oraz brak możliwości prowadzenia monito-

ringu stanu kolonii nietoperzy w kościele w Podegrodziu. Działania mediacyjne 

prowadzone równolegle do spotkań NGR na tym obszarze nie doprowadziły do 

zmiany sytuacji w obu miejscach.

Pomimo ograniczenia dostępu do jednej kryjówki nietoperze na tym obszarze 

nadal występują, gdyż populacja nietoperzy przeważnie wykorzystuje kilka lub 

kilkanaście innych (alternatywnych) kryjówek przejściowych oraz letnich i zimo-

wych. Dlatego też utrata dostępu do jednego strychu prawdopodobnie nie jest dla 

nietoperzy sytuacją krytyczną i nie pozbawia terenu wartości przyrodniczej. Tym 

samym nietoperze, będące przedmiotem ochrony na obszarze, nadal na nim bytu-

ją, a to powoduje, że nie ma przesłanek do likwidacji obszaru. Zatem wykazanie 

przez Radę Parafialną w Żmiącej nieobecności nietoperzy na stanowisku w koście-

le w Żmiącej nie jest argumentem wystarczającym dla postulowanej przez lokalną 

społeczność likwidacji obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowe-

go PLH120052. Jednak w celu jednoznacznego wyjaśnienia kwestii wpływu braku 

dostępu do ww. lokalizacji (w Żmiącej) na stan populacji nietoperzy, wskazane 

jest przeprowadzenie monitoringu detektorowego ich populacji w okolicy Żmiącej 

i zbadania występowania podkowców małych oraz miejsc ich podwyższonej ak-

tywności. Godna rozważenia jest również koncepcja zbudowania sztucznego 

schronienia (budynku ze strychem) dla kolonii podkowców małych w pobliżu 

utraconego miejsca ich rozrodu.

Natomiast uniemożliwienie dostępu do stanowiska kolonii rozrodczej nie-

toperzy w celu monitorowania liczebności ich populacji (na poddaszu kościoła 

w Podegrodziu) nie stanowi zagrożenia dla nietoperzy, a jedynie utrudnia kon-

trolę liczebności populacji, którą można zastąpić monitorowaniem nietoperzy 

z zewnątrz otworu wlotowego do stanowiska. Monitoring ten może być doko-

nywany spoza posesji. W tym wypadku nie ma również przesłanek do likwidacji 

obszaru.



46

III

RAPORT NT. KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH DLA 5 OBSZARÓW NATURA 2000

W odniesieniu do osi konfliktu sformułowanej w Projekcie jako „ochrona ob-

szaru Natura 2000 a dążenie do zmiany sposobu gospodarowania – negatywne 

oddziaływanie na siedliska i gatunki”, na podstawie zrealizowanych działań moż-

na wnioskować, że na obszarze mamy raczej do czynienia z brakiem wiedzy na te-

mat gospodarowania w zgodzie z zasadami obowiązującymi na obszarach Natura 

2000, a tym samym z obawami społeczności przed wprowadzeniem ograniczeń 

i koniecznych zmian w sposobie prowadzenia dotychczasowej działalności, niż 

z dążeniem gospodarzy do zmiany sposobu gospodarowania. Należy podkreślić, 

że niejednokrotnie postępowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi na obsza-

rach Natura 2000 wiąże się bezpośrednio ze zmianą sposobu gospodarowania. 

W przypadku sporu związanego z ostoją nietoperzy w Żmiącej silnie zaznacza 

się również istniejący od dłuższego czasu konflikt personalny (konflikt relacji), któ-

ry wpłynął na nastawienie gospodarujących na obszarze wobec samego obszaru. 

Społeczność lokalna dostrzega pożyteczną rolę nietoperzy w ograniczaniu ilo-

ści insektów. Powszechne jest również przekonanie, że nietoperze są na tym obsza-

rze obecne od zawsze, a mieszkańcy są do nich przychylnie nastawieni. Twierdzą 

oni, że są to „stworzenia Boże” i nie zaobserwowali ich negatywnej czy szkodliwej 

działalności. Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku dwóch wymienionych 

powyżej miejscowości nietoperze i związany z ich obecnością utworzony obszar 

Natura 2000 nie są akceptowane.

NGR wytypowała następujące kwestie konfliktowe i problematyczne:

 • zniszczenie bądź zamknięcie wlotów na poddaszu kościoła, gdzie występo-

wały kolonie rozrodcze nietoperzy (Żmiąca), co spowodowało utratę tego sta-

nowiska dla populacji nietoperzy,

 • blokowanie dostępu do stanowiska (problem z wykonaniem inwentaryzacji) 

nietoperzy na poddaszu kościoła (Podegrodzie), co uniemożliwia monitoro-

wanie liczebności ich populacji na tym stanowisku,

 • negatywny stosunek społeczności lokalnej (Żmiąca) i zarządzającego obiek-

tem sakralnym (kościół w Podegrodziu) do ekspertów chiropterologów (do-

tychczasowe działania przyrodników, badaczy nietoperzy nie przysporzyły 

zwolenników tych działań wśród społeczności lokalnej Żmiącej oraz przed-

stawicieli kościoła w Podegrodziu) doprowadził do zamknięcia otworów wlo-

towych do stanowiska nietoperzy w Żmiącej i dążeniem lokalnej społeczności 
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do wyłączenia tej enklawy z obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu 

Wyspowego PLH120052 oraz nieudostępniania stanowiska do monitorowa-

nia populacji nietoperzy w Podegrodziu,

 • występowanie konfliktu personalnego (konfliktu relacji) w dwóch ww. lokali-

zacjach, co w konsekwencji wpłynęło na negatywne nastawienie do utworzo-

nego obszaru społeczności lokalnej (w Żmiącej) i zarządzającego kościołem 

(w Podegrodziu),

 • niechęć do obszarów Natura 2000 i obowiązków wynikających z ich ustano-

wienia, skutkujące brakiem ich akceptacji przez lokalną społeczność,

 • brak wiedzy i wynikające z tego negatywne nastawienie społeczności lokalnej 

do sieci Natura 2000 na przedmiotowym obszarze, czego konsekwencją są 

obawy społeczności co do ograniczeń gospodarowania na tym obszarze,

 • obawa przed wprowadzeniem ograniczeń stosowania oprysków w sadownic-

twie, wynikająca z niewiedzy na temat gospodarowania na obszarze, skutku-

jąca dążeniem lokalnej społeczności w Żmiącej do wykazania braku przed-

miotów ochrony, a w konsekwencji wyłączenia tej enklawy z obszaru,

 • opór właścicieli terenów prywatnych objętych obszarem wobec współpracy 

z urzędami gminy (przed występowaniem do urzędu gminy przez tych wła-

ścicieli o pozwolenie na wycinkę poszczególnych drzew na terenach prywat-

nych objętych obszarem) z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne11.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż brak wiedzy na temat sieci Natura 2000 

i przypadki negatywnego, a w wielu sytuacjach obojętnego nastawienia społecz-

ności lokalnej do tej formy ochrony przyrody bezpośrednio wpływa na przedmioty 

ochrony danego obszaru. Dlatego też braki w wiedzy na temat ochrony gatunków 

naturowych (w tym przypadku nietoperzy) powodują niezrozumienie i niejedno-

krotnie prowadzą do występowania konfliktu posiadanych informacji (konfliktu 

danych) pomiędzy interesariuszami. Stąd istotnym elementem, mającym wpływ 

na rozwiązanie konfliktów w takiej sytuacji, są działania informacyjno-eduka-

cyjne, które można podjąć na obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu 

Wyspowego PLH120052. Potwierdzeniem tego może być duże zainteresowanie, 

11  Właściciele nie chcą występować o pozwolenia na wycinkę drzew, gdyż urzędy gmin powołując się na art. 96 Ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), dokonują procedury rozważania i kierują wnioski do odpowiedniego RDOŚ, co 
skutkuje raportami OOŚ na obszar Natura 2000, wydłuża procedurę i generuje koszty dla właścicieli.
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jakim cieszyło się stoisko GDOŚ na tym obszarze podczas działań informacyjno-

-promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu. Stąd bardzo ważne dla spotkań 

NGR były wcześniejsze spotkania informacyjne prowadzone w ramach kampanii 

bezpośredniej, realizowanej w ramach Projektu.

Z uwagi na fakt, iż sytuacja otwartego konfliktu występuje obecnie w dwóch 

enklawach obszaru – Żmiącej i Podegrodziu – zastosowano w ich przypadku pró-

bę indywidualnej mediacji z przedstawicielami społeczności lokalnych (mieszkań-

cami, przedstawicielami rady parafialnej), zaś prace Naturowej Grupy Roboczej 

ukierunkowano na wypracowywanie Wspólnych Planów Działań korzystnych dla 

obszaru oraz uwzględniających oczekiwania grup zamieszkujących te tereny.

3.4.   Opis obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 / 
Małopolski Przełom Wisły PLB140006 

Małopolski Przełom Wisły
PLB140006 PONIATOWA

LIPSKO

OŻARÓW

KAZIMIERZ DOLNY

ANNOPOL

OPOLE LUBELSKIE

ZWOLEŃ
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Obszar obejmuje dolinę Wisły na odcinku od Annopola do Puław. Duże wa-

lory przyrodnicze tego przełomowego odcinka sprawiły, że jest on jednym z naj-

cenniejszych obszarów w krajobrazie tej części Polski. Od lat zwracano uwagę na 

konieczność zachowania walorów przyrodniczych tej rzeki – jednej z nielicznych 

większych rzek europejskich, która zachowała swój naturalny charakter. W mo-

mencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a tym samym przyjęcia Euro-

pejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w naszym kraju, obszar ten został obję-

ty ochroną poprzez utworzenie dwóch obszarów chronionych, których granice 

w dużej mierze się pokrywają. Są to:

Obszar Natura 2000 – Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045

Obszar Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 obejmuje prze-

łomowy odcinek doliny Wisły, od ujścia Sanny powyżej Annopola do miasta 

Puławy. Na tym odcinku Wisła pokonuje pas Wyżyn Polskich, a jej dolina za-

chowała w dużej mierze naturalny charakter z licznymi starorzeczami, łachami 

i zastoiskami, piaszczystymi wyspami, namuliskami, rozległymi płatami zarośli 

wierzbowych oraz – lokalnie – płatami łęgów nadrzecznych. Część koryta rzeki 

jest obwałowana, a obszar międzywala zajęty jest przez ekstensywnie użytkowane 

łąki i zarośla wierzbowe. W górnym biegu Wisły, na stromych, wapiennych i les-

sowych skarpach wznoszących się nad doliną (osiągających miejscami nawet 90 

metrów wysokości względnej) występują cenne płaty muraw kserotermicznych. 

Do Wisły uchodzą liczne mniejsze cieki wodne i w tych rejonach spotyka się sie-

dliska ekotonowe. 

Dolina Wisły jest jedną z niewielu w Europie dolin dużych rzek zachowanych 

we względnie naturalnym stanie. Dolina na odcinku objętym ochroną w posta-

ci dwóch obszarów naturowych ma charakter przełomowy i unikatowe walory 

krajobrazowe. Stwierdzono tu dziesięć rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrekty-

wy Rady 92/43/EWG (24% powierzchni). Ponadto występują: cztery gatunki ryb, 

jeden gatunek płazów, jeden gatunek gadów, sześć gatunków bezkręgowców, 

sześć gatunków ssaków oraz trzy gatunki roślin wymienionych w Załączniku II 

Dyrektywy. 
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Obszar Natura 2000 – Małopolski Przełom Wisły PLB140006 

Obszar Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły PLB140006 obejmuje odcinek 

doliny Wisły między Józefowem nad Wisłą a Kazimierzem Dolnym. Charakte-

rystyczne dla niego są wysokie brzegi, meandry i liczne wyspy. Wyspy te mają 

różny charakter: od niskich, piaszczystych, nagich wysepek po wyżej wyniesione, 

porośnięte roślinnością i np. wykorzystywane jako pastwiska. Brzegi rzeki i tera-

sa zalewowa są pokryte zaroślami wiklinowymi i lasami wierzbowo-topolowymi, 

łąkami kośnymi i pastwiskami. Ponieważ granice tego obszaru w znacznym stop-

niu pokrywają się z granicami obszaru Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045, 

występują tu te same typy chronionych siedlisk przyrodniczych jak wymienione 

powyżej. Jednak jako, że jest to obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO), chronio-

ne są tu gatunki ptaków oraz siedliska istotne dla tych gatunków. Na obszarze 

występuje 31 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Spo-

śród siedlisk najistotniejsze są piaszczyste łachy stanowiące miejsca gniazdowania 

wielu gatunków ptaków siewkowatych (np. sieweczki obrożnej Charadius dubius, 

sieweczki rzecznej Charadrius hiaticula, ostrygojada Haemantopus ostralegus, rybi-

twy białoczelnej Sternula albifrons). Równie istotne są np. wysokie, urwiste skarpy 

koryta rzeki i krawędzi doliny, które stanowić mogą potencjalne miejsca gniazdo-

wania np. zimorodka Alcedo atthis czy jaskółki brzegówki Riparia riparia. Obok tych 

wymienionych siedlisk, istotnych dla specyficznej grupy gatunków ptaków bez-

pośrednio związanych z korytem rzeki istotne są także inne siedliska, jak łąki wy-

stępujące w całej dolinie. Te z kolei są istotne dla dużej grupy gatunków siewko-

watych, w tym z rodziny słonek: bekasa kszyka Galinago galinago, szlamika rycyka 

Fot. 10 
Ostrygojad zwyczajny  
(źródło: GDOŚ)
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Limosa limosa, i innych. Należy zaznaczyć, że jako siedliska istotne dla zachowania 

wielu gatunków ptaków traktowane mogą być łąki, które nie zawsze odpowiadają 

definicji chronionych typów siedlisk przyrodniczych, np. niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris (6510). Cechą wyróżniają-

cą ten obszar jest to, że obejmuje on teren będący jedną z ważniejszych w kraju, 

a nawet w Europie Środkowej ostoją ptaków wodno-błotnych, w tym gatunków 

lęgowych i migrujących. W Paneuropejskiej strategii ochrony różnorodności bio-

logicznej i krajobrazowej12 Dolina Wisły została zaliczona do 10 systemów rzek 

Europy, którym nadano priorytet ochrony naturalnych walorów. Uważana jest za 

korytarz ekologiczny o randze europejskiej. 

Większość z wymienionych siedlisk i gatunków bezpośrednio związana 

jest z korytem rzeki i jej doliną, stąd też zagrożenia dla tych siedlisk i gatunków 

w znacznym stopniu wynikają ze sposobów gospodarowania i zarządzania Wisłą 

i jej doliną. 

3.4.1  Specyfika konfliktów występujących na obszarze Natura 2000 Przełom 

Wisły w Małopolsce PLH060045 / Małopolski Przełom Wisły PLB140006

Należy zaznaczyć, że zjawisko rozlewania się wody na terenach sąsiadują-

cych z korytem rzeki w okresach wezbraniowych jest zjawiskiem naturalnym, 

spowodowanym przez czynniki niezależne od człowieka. Negatywne skutki ww. 

zjawiska mają miejsce w sytuacji spowodowania określonych szkód przez wody 

wezbraniowe na terenach zagospodarowanych przez człowieka. Trzeba podkre-

ślić, że aktualna sytuacja w dużej mierze jest wynikiem strategii gospodarowania 

w dolinach rzek, które były realizowane w latach 60. i 70. XX wieku i opierały się 

na założeniu, że najlepszym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym jest budowa 

wałów. Tymczasem wały przeciwpowodziowe, będące w odbiorze społecznym 

najbardziej znaną formą ochrony przed powodzią, dają dosyć złudne poczucie 

bezpieczeństwa, gdyż zawsze istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia na tyle 

dużej fali wezbraniowej, która doprowadzi do przerwania wałów. Świadczyć 

o tym mogą chociażby wypowiedzi niektórych przedstawicieli NGR reprezentu-

jących instytucje związane z gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową. 

12  Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, Uchwała nr 270/2007 Rady Ministrów z dnia 
26.10.2007 r.
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W świetle obowiązujących przepisów instytucje odpowiedzialne za bezpieczeń-

stwo przeciwpowodziowe zobowiązane są do konserwacji wałów i urządzeń 

hydrotechnicznych, które na dzień dzisiejszy, za sprawą dawnych koncepcji 

i rozwiązań, stały się jedynym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, co jed-

nak przy wystąpieniu odpowiednio wysokiej fali wezbraniowej może okazać się 

niewystarczające.

Rozległa dolina Wisły na tym odcinku została zagospodarowana rolniczo, 

a sama rzeka otoczona wałami przeciwpowodziowymi. Funkcjonuje tu także cała 

infrastruktura hydrotechniczna służąca zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu 

i świadomemu kształtowaniu reżimu hydrologicznego rzeki. Infrastruktura ta wy-

maga prowadzenia stałych prac konserwacyjnych (wykaszania wałów, tworzenia 

i utrzymywania polderów, ostróg i przytamowań, wycinki drzew w międzywalu, 

regulacji koryta rzeki), które są konieczne do utrzymywania bezpieczeństwa prze-

ciwpowodziowego. Jednak działania te budzą sprzeciw przyrodników, którzy 

poruszają zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających z prowadzonych prac 

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, dla niektórych elementów przyrody, sta-

nowiących przedmioty ochrony na obszarach Natura 2000, oraz ogólnych walorów 

krajobrazowych doliny Wisły na tym odcinku. Rysuje się zatem konflikt pomiędzy 

celami służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe a celami 

ochrony na obszarze Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 / Ma-

łopolski Przełom Wisły PLB140006. Jak się okazało na spotkaniach NGR, jest to 

w dużej mierze konflikt wynikający z jednej strony z braku dostatecznej wiedzy 

społeczności lokalnych na temat zasad ochrony i funkcjonowania obszarów Natu-

ra 2000, a z drugiej strony z braku rozwiązań w krajowej strategii gospodarowania 

dolinami największych rzek w Polsce. Problemem jest dywersyfikacja kompetencji 

i uprawnień służb i organów odpowiedzialnych za realizację programów przeciw-

powodziowych, która nie sprzyja systemowym rozwiązaniom przeciwpowodzio-

wym z równoczesną ochroną przyrodniczą obszarów.

W opinii NGR Wisła wyrządza duże szkody powodziowe, a społeczność lo-

kalna stale boi się kolejnych powodzi. Wystąpienie odpowiednio wysokiej fali 

wezbraniowej skutkuje zniszczeniem wałów przeciwpowodziowych i zaistnie-

niem powodzi oraz zalaniem pobliskich domostw. Występowanie wezbrań jest 

kwestią naturalną, w dużej mierze spowodowaną m.in. zmianami klimatycznymi, 

Charakterystyka obszarów objętych Projektem



53

III
Charakterystyka obszarów objętych Projektem

RAPORT NT. KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH DLA 5 OBSZARÓW NATURA 2000

co powoduje, że jest zjawiskiem nie do uniknięcia. Pojawia się więc postulat do-

tyczący konieczności podjęcia kompleksowych działań w całej dolinie Wisły, a nie 

lokalnie na jej krótkich odcinkach. Trudnością jest brak korelacji różnych (two-

rzonych przez wojewodów poszczególnych województw, przez które przepływa 

Wisła) strategii gospodarowania zasobami wodnymi rzeki Wisły oraz brak central-

nego ośrodka decyzyjnego i dokumentów strategicznych na poziomie rządowym. 

Istotnym powodem rozlewania się wody w okresach wezbraniowych jest rów-

nież utrzymanie drzew i krzewów w międzywalu. Zasadniczo, istnieją jednak dwie 

opinie dotyczące gospodarowania zadrzewieniami w międzywalu – pierwsza za-

kłada, że zadrzewienia z międzywala powinny być usuwane, ponieważ opóźniają 

spływ wód, druga upatruje w istnieniu zadrzewień korzyści w postaci możliwo-

ści spowalniania spływu i w ten sposób osłabiania fali powodziowej. Sąsiedztwo 

zadrzewień z wałami przeciwpowodziowymi jest jednak postrzegane jako nieko-

rzystne z uwagi na stwarzanie dogodnych warunków (poprzez bliskość zadrze-

wień i tym samym potencjalnego pokarmu) bobrom do lokalizowania nor w wale 

przeciwpowodziowym. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że część ww. zadrzewień 

może być klasyfikowana jako płaty lasów łęgowych – chronionego i priorytetowe-

go typu siedliska przyrodniczego oznaczonego kodem 91E0–1 (łęg wierzbowy Sa-

licetum albae wraz z wiklinami nadrzecznymi Salicetum triandro-viminalis), stąd ich 

usuwanie budzi wątpliwości zarówno natury formalnej (niszczenie siedlisk chro-

nionych), jak również technicznej – jak chociażby możliwość używania ciężkie-

go sprzętu, i organizacyjnej związanej z ustaleniem szczegółowego zakresu i har-

monogramu prac. Zadrzewienia tego typu są integralnym i charakterystycznym 

elementem krajobrazu dolin dużych rzek – krajobrazów zanikających w Europie, 

bezwzględnie wartych ochrony. Problemowe i dyskusyjne dla zarządców wód 

jest również zakwalifikowanie zadrzewień rosnących w międzywalu jako lasy 

łęgowe – argumentem jest chociażby stwierdzenie, że nie prowadzi się tam go-

spodarki leśnej, co wskazywałoby, że zadrzewienia te nie są lasami i nie powinny 

być w ten sposób klasyfikowane. Wśród zarządców wód panuje przekonanie, że 

są to zadrzewienia pojawiające się spontanicznie i nie powinny być obejmowane 

gospodarowaniem leśnym, a i ich wycinka nie powinna być ograniczana. W ostat-

nim czasie przeprowadzono eksperyment selektywnej wycinki drzew (przeci-

nek), który ma doprowadzić do znalezienia rozwiązania dotyczącego utrzymania 
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międzywala w oczekiwanym stanie równowagi pod względem natężenia zadrze-

wienia z zachowaniem odpowiedniej drożności w międzywalu. 

Znacznym utrudnieniem w realizowaniu zadań związanych z gospodarowa-

niem zasobami wodnymi oraz ochroną gatunków jest niespójność dokumentów 

(wymienionych poniżej), które regulują prawa i obowiązki podmiotów zarządza-

jących rzeką oraz obszarem Natura 2000. Ułatwieniem w opinii NGR byłoby usta-

lenie hierarchii dokumentów dotyczących gospodarowania rzekami na podstawie 

dyrektyw UE i prawa polskiego. Natomiast plany gospodarowania wodami po-

winny być wykonywane w uzgodnieniu z hydrotechnikami i meliorantami oraz 

służbami ochrony środowiska, podczas gdy obecnie brak jest komunikacji pomię-

dzy wymienionymi stronami na etapie koncepcyjnym. Na podstawie doświad-

czeń z codziennej pracy przedstawicieli różnych instytucji biorących udział w spo-

tkaniach zgłaszana jest potrzeba zapewnienia spójności programów, za których 

pośrednictwem stworzone zostały mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego13 

z planami zarządzania ryzykiem powodziowym14 oraz planami gospodarowania 

wodami15, a także planami zadań ochronnych obszarów Natura 2000, ponieważ 

w ocenie uczestników spotkań nie ma takiej spójności.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej zagadnienia, można powiedzieć, że zdefi-

niowana oś konfliktu jest skutkiem powyższej sytuacji i określonych działań z za-

kresu ochrony przyrody, w wyniku których instytucjom i organizacjom próbuje 

się przypisać odpowiedzialność za przyczyny rozlewania wody, będącego zjawi-

skiem naturalnym, na terenach zagospodarowanych przez człowieka.

Kolejnym zagadnieniem problemowym na przedmiotowym obszarze, któ-

re zostało poruszone podczas spotkań, jest ustanowienie obszarów Natura 2000, 

w wyniku czego w gospodarowaniu na terenie pojawiły się pewne ograniczenia, 

w tym związane z pracami utrzymaniowymi urządzeń wodnych czy drożności 

w międzywalu. Wśród uczestników spotkań NGR pojawia się zarzut, że sieć Na-

tura 2000 została narzucona i nikt nie uzgadniał wcześniej jej utworzenia z miesz-

kańcami i instytucjami działającymi na obszarze. Dodatkowo, oprócz ograniczeń 

wynikających z istnienia obszaru, przyrodnicy teoretycy i badacze, którzy nie 

13 Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu Informatyczny System Osłony 
Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). W kwietniu 2015 r. nastąpiło przekazanie przez prezesa KZGW ostatecznych wersji 
map jednostkom administracji, o których mowa w art. 88f ust. 3 Ustawy Prawo wodne. 

14 Projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Wisły Środkowej, KZGW, Warszawa – projekt w konsulta-
cjach społecznych.

15 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, KZGW, Warszawa 2011.
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prowadzą prac w terenie, blokują lub nie wyrażają zgody na działania utrzyma-

niowe i inwestycyjne (na budowlach wodnych) czy wycinkę drzew w międzywa-

lu. Przejawia się to odwołaniami od decyzji administracyjnych dopuszczających 

prace na rzece. Procedury odwoławcze bardzo opóźniają realizację niezbędnych 

działań. Przyrodnicy nie wskazują jednak na konkretne rozwiązania, które mo-

głyby pogodzić potrzebę i konieczność prowadzenia takich zabiegów (co wiąże 

się z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym) z ochroną siedlisk czy gatunków. 

Problemem, który został poruszony podczas spotkań NGR, jest brak aktual-

nej inwentaryzacji gatunków i siedlisk, a w konsekwencji narastające wątpliwości 

związane z faktycznym ich występowaniem na przedmiotowym obszarze. Brak 

inwentaryzacji przyrodniczej obszaru jest przyczyną niezadowolenia społeczności 

lokalnej – w tym lokalnych instytucji, ponieważ brak jest potwierdzenia występo-

wania wszystkich gatunków chronionych na obszarze. Członkowie NGR uważają, 

że w przypadku stwierdzenia braku występowania chronionych gatunków czy 

siedlisk powinno się wystąpić do KE z wnioskiem zawierającym propozycję zmia-

ny przebiegu granicy obszaru Natura 2000. Nieznany jest NGR przypadek wystą-

pienia z wnioskami tego typu w Polsce. Stwierdzono, że jeśli na etapie tworzenia 

PZO przeprowadzona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza, w ramach której nie 

zostanie potwierdzone występowanie określonych gatunków czy siedlisk przy-

rodniczych, należy dopuścić możliwość zmiany przebiegu granic obszaru.

Brak współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i społecznościami lo-

kalnymi w ramach planowanych przez nie działań sprawia, że nie ma wzajemnego 

wsparcia w ich realizacji. Na przedmiotowym obszarze negatywnie oceniany jest 

brak konsultacji społecznych przed fazą planowania inwestycji na rzece lub zwią-

zanych z rzeką. Brak takich konsultacji już na etapie koncepcji inwestycji utrudnia 

współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz pomiędzy instytucjami i organiza-

cjami podczas jej realizacji.

Ponadto, w opinii NGR, brak jest oferty szkoleniowej dla urzędników samorzą-

dowych dotyczącej zmian w prawie wodnym oraz aktualizacji informacji potrzeb-

nych do wydawania decyzji i pozwoleń w kontekście zasad obowiązujących na ob-

szarach Natura 2000. Obowiązuje zbyt skomplikowana procedura uwzględniania 

celów środowiskowych w zarządzaniu wodami i zasobami przyrody, szczególnie 

związana z pracami utrzymaniowymi na rzece (przewlekłość w uzyskiwaniu po-

zwoleń, decyzji i opinii). 
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Dodatkowo, według członków NGR w ramach zdefiniowanej osi należy wy-

różnić i doprecyzować trzy elementy. Po pierwsze, przez organizacje i instytucje 

związane z ochroną środowiska należy rozumieć zarówno instytucje rządowe, 

np. RDOŚ, jak również organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody 

(szczególnie zaraz po powodzi, która miała miejsce w 2010 roku), które z uwagi 

na podejmowanie działań związanych z ochroną przyrody są tak samo negatyw-

nie postrzegane przez społeczeństwo. Po drugie, pod sformułowaniem „niektóre 

gatunki zwierząt” należy rozumieć przede wszystkim zwierzęta „działające” na 

wałach i w ich okolicy, gdzie powodują szkody. Są to przede wszystkim bobry, 

a także w pewnym stopniu nornice. Po trzecie, „zdarzenia o charakterze katastro-

falnym w środowisku” na tym obszarze należy rozumieć jako powodzie. 

Stwierdzono, że negatywne postrzeganie działań organizacji i instytucji 

związanych z ochroną przyrody przez społeczność lokalną miało miejsce przede 

wszystkim po ostatniej powodzi w 2010 roku i obecnie nie jest już tak intensyw-

nym zjawiskiem. Nie są znane członkom NGR żadne badania, które potwierdzały-

by tę diagnozę, jednak należy mieć na względzie, że takie nastawienie może nadal 

występować. Aktualnie gminy oraz mieszkańcy terenów zalewowych współpra-

cują z instytucjami związanymi z ochroną przyrody i dzięki temu postrzeganie 

tych instytucji ulega poprawie. 

Konflikt, jaki zarysowuje się obecnie na obszarze, dotyczący braku akceptacji 

działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przez organizacje pozarządowe 

działające na rzecz ochrony przyrody może skutkować negatywnym odbiorem spo-

łecznym tych organizacji z powodu podejmowanych przez nie działań, zwłaszcza 

w okresach wezbraniowych, kiedy występuje realne zagrożenie powodziowe na 

obszarze. Działania przeciwpowodziowe, obejmujące m.in. budowę nowych urzą-

dzeń hydrotechnicznych, usuwanie zadrzewień z międzywala, pogłębianie i regu-

lację koryta rzeki, budzą oczywisty sprzeciw organizacji pozarządowych, ponie-

waż wiążą się z niszczeniem chronionych typów siedlisk przyrodniczych, jak lasy 

łęgowe – a ściślej łęg wierzbowy Salicetum albae wraz z wiklinami nadrzecznymi 

Salicetum triandro-viminalis, oraz siedlisk niezwykle istotnych dla ochrony gatun-

ków ptaków, np. piaszczystych łach. Działania te prowadzą do ogólnych, nieko-

rzystnych z przyrodniczego punktu widzenia zmian w krajobrazie tej części doli-

ny Wisły. Należy zaznaczyć, że naturalny krajobraz dużej nizinnej rzeki (jaką jest 
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Wisłą) stanowi ewenement w Europie i jednoznacznie zasługuje na ochronę. Taką 

opinię podziela większość organizacji oraz osób związanych z ochroną przyrody. 

Pozostaje zatem kwestia sporu, jaki zarysowuje się na opisywanym obszarze, 

mogącego stanowić przyczynę konfliktu wskazanego w osi. Sposoby prowadze-

nia działań związanych z ochroną przeciwpowodziową, niezgodne z koncepcją 

ochrony przyrody dolin rzecznych, mogą być przyczyną negatywnego postrze-

gania organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony przyrody przez spo-

łeczności lokalne. Obecnie realizowane są (zgodnie z obowiązującym prawem) 

działania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, których podstawą jest założe-

nie, że ochrona ta polega na „ujarzmieniu” rzeki za pomocą urządzeń i środków 

technicznych – na budowie i umacnianiu wałów, tworzeniu nowych ostróg i przy-

tamowań oraz wycinaniu drzew z międzywala. Dla organizacji i osób związanych 

z ochroną przyrody przyjęty sposób postępowania jest niewłaściwy. W ich opinii 

można jednoznacznie stwierdzić, że nie byłoby powodzi, gdyby doliny rzeczne 

nie były zamieszkiwane, a także gdyby nie zbudowano w przeszłości wałów prze-

ciwpowodziowych i nie umożliwiono w ten sposób osiedlania się ludzi w doli-

nach rzecznych, szczególnie w miejscach zagrożonych zalaniem. Faktem jest, że 

ten sposób zabezpieczania terenów przed powodzią nie zostawia miejsca dla rze-

ki, gdzie wezbrane wody mogłyby się swobodnie rozlewać. Gdyby takie miejsca 

w strategicznych punktach były utworzone, rozlewy mogłyby być kontrolowane. 

Stąd też konflikt związany jest z brakiem możliwości akceptacji ze strony organi-

zacji i osób związanych z ochroną przyrody, aktualnej koncepcji w zakresie gospo-

darki wodnej, która stoi w sprzeczności z ochroną walorów przyrodniczych i kra-

jobrazowych doliny Wisły (doliny, która jest jedną z najcenniejszych naturalnych 

dolin rzecznych w Europie). 

W ramach prowadzonych działań mediacyjnych NGR skoncentrowała się 

na kwestii postrzegania przez lokalną społeczność działań organizacji i instytucji 

ochrony środowiska jako mogących mieć wpływ na występowanie zdarzeń o cha-

rakterze katastrofalnym, jednak wskazała także kilka innych, równie ważnych kwe-

stii konfliktowych czy trudnych, którym należy poświęcić uwagę podczas wspólnej 

pracy. 
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Wytypowano następujące kwestie konfliktowe:

 • brak spójności między poszczególnymi planami, programami i strategiami 

oraz aktami prawnymi polskimi i unijnymi dotyczącymi gospodarki wodnej 

i ochrony przeciwpowodziowej,

 • konieczność edukacji i informacji w zakresie funkcjonowania i struktury (ro-

zumianej jako granice obszaru, skład gatunkowy, charakterystyka siedlisk 

itp.) sieci Natura 2000,

 • brak współpracy służb technicznych z organizacjami pozarządowymi i insty-

tucjami ochrony środowiska na etapie koncepcji i przygotowania inwestycji,

 • brak szkoleń na szczeblach samorządowych dotyczących bieżących 

zmian w prawie i aktualizacji informacji w zakresie gospodarki wodnej 

i przeciwpowodziowej,

 • brak rzeczywistych konsultacji społecznych z zainteresowanymi stronami na 

obszarze.

3.5.  Opis obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001

Bieszczady
PLC180001

USTRZYKI DOLNE
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Bieszczady to obszar o bardzo wysokim stopniu zróżnicowania biologiczne-

go. Jest jedną z najbardziej wartościowych w Europie ostoi fauny puszczańskiej 

ze wszystkimi europejskimi gatunkami wielkich drapieżników (niedźwiedź, wilk, 

ryś). Występuje tu jedna z pięciu żyjących na wolności populacji żubra w Polsce. 

Obszar posiada pełny zestaw endemitów północno-wschodniego regionu Karpat 

i jest dla większości z nich najdalej na zachód wysuniętą częścią areału występo-

wania. Cechuje się też występowaniem cennych gatunków ptaków, a dla kilku 

gatunków chronionych stanowi najważniejszą ostoję w Polsce. Bieszczady są ob-

szarem ważnym dla zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 

roślin i zwierząt (w tym ptaków) o znaczeniu europejskim, co jest przyczyną wielu 

złożonych konfliktów na linii przyroda – człowiek.

3.5.1  Specyfika konfliktów występujących na obszarze Natura 2000 Bieszczady 

PLC180001

Konflikt na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001 związany jest z nie-

zgodnością założeń przyjmowanych w dokumentach dotyczących działalności 

gminy, w tym Strategii rozwoju gminy, z wymogami dotyczącymi ochrony ob-

szarów Natura 2000. Należy podkreślić, iż strategie rozwoju gmin bieszczadzkich 

były tworzone przez ich władze, zanim został ustanowiony obszar Natura 2000.

Na przedmiotowym obszarze występuje szereg problemów związanych 

z ochroną przyrody, które wiążą się z presją urbanizacyjną i potrzebą rozwoju 

turystyki. 

W wyniku utworzenia obszaru w gminach pojawiły się utrudnienia dla inwe-

stycji (np. wynikające z obowiązku sporządzania ocen oddziaływania przedsię-

wzięcia na obszar Natura 2000), a także, zdaniem przedstawicieli gmin, dyspropor-

cje pomiędzy wymaganiami ochrony a korzyściami dla gminy i jej mieszkańców, 

co przekłada się na brak akceptacji dla formy ochrony przyrody, jaką jest sieć Na-

tura 2000.

Po utworzeniu obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001, w którego gra-

nicach znalazły się nawet całe gminy, np. gmina Cisna, niektórym właścicielom 

lub nabywcom gruntów ograniczono możliwości zrealizowania planowanych 

przedsięwzięć związanych z wybudowaniem domu, pensjonatu czy rozbudową 
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gospodarstw agroturystycznych. W wielu przypadkach inwestycji nie można do-

kończyć, pomimo tego, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-

nego, powstałych przed ustanowieniem obszaru, zostały wyznaczone tereny na 

budownictwo mieszkalne i pensjonatowe. Wśród wielu mieszkańców panuje brak 

zrozumienia dla takiego stanu rzeczy, w którym na pierwszym miejscu stawia się 

interesy przyrody. Zdaniem mieszkańców należałoby zadbać w pierwszej kolej-

ności o podstawowe interesy człowieka (możliwość budowy domów dla swoich 

dzieci, rozbudowy domów już istniejących; stworzenie miejsc pracy m.in. poprzez 

rozwój turystyki), a następnie zastanawiać się nad sposobami ochrony przyrody.

NGR jako poważny problem występujący na obszarze wskazywała również 

brak sprawnego systemu rekompensat dla osób gospodarujących na obszarze Na-

tura 2000 Bieszczady PLC180001. Rekompensaty miałyby pokrywać straty zwią-

zane z ograniczeniami w realizacji zabudowy gospodarskiej, agroturystycznej 

itp., a także straty związane ze szkodami wyrządzanymi przez gatunki chronione 

występujące na obszarze (m.in. duże drapieżniki oraz bobry). NGR podkreśliła 

dużą wagę problemu związanego ze wzrostem na obszarze populacji dużych dra-

pieżników (wilków i niedźwiedzi). Problem dotyczy strat powodowanych przez 

drapieżniki w gospodarstwach i hodowlach, a także potencjalnego zagrożenia 

dla życia i zdrowia mieszkańców. Należy zwrócić uwagę, że temat dużych dra-

pieżników jest ściśle powiązany z problematyką wskazaną w osi konfliktów dla 

Fot. 11 
Niedźwiedź brunatny 
(źródło: GDOŚ)
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przedmiotowego obszaru, ponieważ rozwój gmin oraz mieszkalnictwa ma wpływ 

na zmniejszanie powierzchni życiowej tych drapieżników, czego konsekwencją są 

coraz częstsze kontakty zwierząt z mieszkańcami.

Zdaniem członków NGR istnieje niska świadomość społeczna dotycząca ob-

szaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 oraz warunków gospodarowania na ob-

szarze chronionym. Interesariusze, a w szczególności mieszkańcy, nie rozumieją, 

z jakich powodów należy chronić poszczególne gatunki, jakie są walory przyrodni-

cze obszaru i czemu ograniczenia w gospodarowaniu muszą być tak restrykcyjne.

Na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001 działa wiele instytucji zajmują-

cych się ochroną przyrody (Bieszczadzki Park Narodowy, Lasy Państwowe, RDOŚ 

w Rzeszowie), które w różnym stopniu pełnią funkcje zarządcze dla obszarów chro-

nionych bądź gospodarują na obszarze chronionym. Pojawiają się trudności w spój-

nym działaniu pomiędzy instytucjami, a związane są one m.in. z różnicami w inter-

pretowaniu przepisów prawa, a także różnymi praktykami ochrony przyrody.

Na przedmiotowym obszarze istnieje duże zróżnicowanie między gminami, 

na terenie których znajduje się obszar objęty ochroną. Różnice wynikają m.in. 

z powierzchni gmin (w tym powierzchni będących w granicach obszaru Natura 

2000 Bieszczady PLC180001), gęstości zaludnienia, stopnia zurbanizowania oraz 

liczby gospodarstw i hodowli. Stąd też istnieje zróżnicowanie stopnia nasilenia 

konfliktów w poszczególnych gminach. Większe nasilenie konfliktów ma miejsce 

w przypadku gmin zurbanizowanych, których tereny znajdują się w granicach 

obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 (w niektórych przypadkach, np. we 

wspomnianej gminie Cisna, teren całej gminy objęty jest ochroną w ramach sieci 

Natura 2000).

Problemy i konflikty na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001  

związane są z:

 • brakiem akceptacji dla obszarów chronionych,

 • trudnościami w realizacji inwestycji, tj. budowy domów, pensjonatów, gospo-

darstw agroturystycznych,

 • brakiem bieżącego i wystarczającego informowania o wymogach związanych 

z ochroną przyrody (ze strony instytucji zajmujących się ochroną przyrody) 

i dialogu pomiędzy interesariuszami,
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 • brakiem adekwatnych rekompensat dla właścicieli terenów znajdujących się 

na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001,

 • rozrastającą się populacją dużych drapieżników (wilków, niedźwiedzi) i stra-

tami, jakie powodują w gospodarstwach i hodowlach, a także zagrożeniem 

bezpieczeństwa mieszkańców,

 • brakiem spójności w systemach ochrony przyrody,

 • występowaniem wielu gatunków chronionych i związanym z tym ogranicze-

niami w gospodarowaniu na przedmiotowym obszarze,

 • brakiem wiedzy na temat możliwych sposobów gospodarowania na obszarze 

Natura 2000 Bieszczady PLC180001.

Problem na przedmiotowym obszarze dotyczy także różnicy (konfliktu) intere-

sów: interesy organizacji (rządowych i pozarządowych), których działalność zwią-

zana jest z ochroną przyrody są często sprzeczne z interesami lokalnych przedsię-

biorców (hodowców owiec, tartaczników, właścicieli agroturystyk i pensjonatów). 

Ze względu na dużą liczbę przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 

Bieszczady PLC180001 występuje także problem spójności pomiędzy ochroną jed-

nych gatunków a wpływem działań ochronnych (także negatywnym) na ochro-

nę innych gatunków (np. założenia ochrony derkacza są sprzeczne z założeniami 

ochrony ptaków drapieżnych).

Działania realizowane podczas spotkań NGR, które polegały, m.in. na przeka-

zywaniu rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000 (prezentowaniu faktów, 

obalaniu mitów), dążyły do zrealizowania jednego z głównych celów Projektu, 

jakim jest podniesienie stanu świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej w ramach sieci Natura 2000. 

Stanowi to dodatkowy element i dodatkową wartość płynącą ze spotkań NGR.

Charakterystyka obszarów objętych Projektem
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W spotkaniach wzięli udział:

Obszar 1 Puszcza Białowieska PLC200004

Spotkania Naturowej Grupy Roboczej w ramach realizowanych przez modera-

tora prac, mających na celu nawiązanie współpracy różnych grup interesów zwią-

zanych z ustanowieniem obszaru, zgromadziły reprezentantów samorządów, in-

stytucji, lokalnych organizacji pozarządowych, a także mieszkańców działających 

na przedmiotowym obszarze oraz mających często różne interesy i cele. 

Podczas działań mediacyjno-moderacyjnych na przedmiotowym obszarze uda-

ło się zgromadzić następujących interesariuszy:

 • przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,

 • przedstawicieli nadleśnictw: Browsk, Białowieża, Hajnówka,

 • przedstawicieli RDOŚ w Białymstoku,

 • przedstawicieli Białowieskiego Parku Narodowego,

 • przedstawicieli  samorządów  Hajnówki  i  Białowieży  (wójtów,  burmistrzów 

i wicestarostę),

 • przedstawicieli  urzędów gmin,  starostwa  i  powiatu  z Hajnówki,  Białowieży 

i Dubicz Cerkiewnych,

W  ramach realizacji Projektu na przedmiotowych pięciu obszarach Natura 2000 obję-
tych Projektem były prowadzone spotkania wielostronne z członkami powołanych Na-
turowych Grup Roboczych. W czasie spotkań zastosowano techniki facylitacji, moderacji 
i mediacji.
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 • przedstawicieli Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID – Warszawa,

 • przedstawiciela organizacji ekologicznej i naukowej – Fundacji Konstruktyw-

nej Ekologii „Ecoprobono”,

 • członków Lokalnej Grupy Działania (LGD) Puszcza Białowieska,

 • przedstawiciela Fundacji Zielone Płuca Polski,

 • mieszkańców gminy Białowieża,

 • przewodnika po BPN,

 • przedstawicieli organizacji naukowych – Instytutu Biologii Ssaków Państwo-

wej Akademii Nauk (PAN), Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

NGR na tym obszarze liczy w sumie 30 osób. Znaczna część przedstawicieli 

ww. grup weszła w skład Naturowej Grupy Roboczej, która pracowała nad możli-

wymi rozwiązaniami i Wspólnymi Planami Działań do zastosowania na przedmio-

towym obszarze. Nie wszyscy interesariusze weszli w skład NGR, m.in. ze wzglę-

du na brak chęci do formalnego uczestnictwa w grupie, lecz mieli istotny wpływ 

na tworzone Wspólne Plany Działań oraz Scenariusz Rozwiązywania Konfliktu. 

Istotne dla przeprowadzonych spotkań było aktywne uczestnictwo wszystkich 

przedstawicieli, w tym szczególnie ważne z punktu widzenia Projektu okazało się 

zaangażowanie przedstawicieli RDOŚ w Białymstoku. Brali oni udział w każdym 

z pięciu  spotkań NGR  i  chętnie dzielili  się wiedzą z pozostałymi uczestnikami. 

Fot. 12 
Działania w ramach 
Kampanii „Poznaj swoją 
Naturę” 
(źródło: GDOŚ)

Uczestnicy działań na obszarach objętych Projektem
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Jeden z przedstawicieli RDOŚ w Białymstoku poprowadził warsztaty z zakresu ko-

rzystania z dostępnych map, wyszukiwania informacji dotyczących obszarów na-

turowych, a także korzystania z baz danych i Standardowych Formularzy Danych. 

Było to odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone na pierwszym spotkaniu.

Obszar 2 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001

Spotkania NGR zgromadziły reprezentantów instytucji, organizacji pozarzą-

dowych oraz przyrodników, w tym ornitologów, działających na przedmiotowym 

obszarze. Przeprowadzono spotkania moderowane z elementami pracy warsztato-

wej mające na celu wypracowanie dobrych praktyk i Wspólnych Planów Działań. 

Wartością dodaną spotkań było nawiązanie współpracy przez różnych  interesa-

riuszy związanych z siecią Natura 2000 na tym obszarze.

Podczas działań mediacyjno-moderacyjnych na przedmiotowym obszarze uda-

ło się zgromadzić następujących interesariuszy:

 • przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Chodzież,

 • przedstawicieli Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie,

 • przedstawicieli RDOŚ w Bydgoszczy,

 • przedstawicieli RDOŚ w Poznaniu,

 • przedstawicieli Starostwa Powiatowego Nakło n. Notecią,

 • przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,

 • przedstawicieli Nadleśnictwa Szubin,

 • przedstawicieli Nadleśnictwa Bydgoszcz,

 • przedstawiciela Nadleśnictwa Sarbia,

 • przedstawicieli  Wielkopolskiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych 

w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile,

 • przedstawicieli  Kujawsko-Pomorskiego  Oddziału  Regionalnej  Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 • przedstawiciela Gospodarstwa Rybackiego „Ślesin” Sp. z o.o.,

 • przedstawiciela Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
 • przedstawiciela  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Rybacka  „Nasza  Krajna 

i Pałuki”,
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 • przedstawiciela Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Pile,

 • przedstawiciela Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody we Włocławku,

 • przedstawiciela Komitetu Ochrony Orłów,

 • przedstawiciela Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,

 • przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu,

 • przedstawicieli  Kujawsko-Pomorskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego 

w Minikowie,

 • ornitologów mieszkających na obszarze,

 • przedstawicieli CRE WIDE Sp. z o.o. – dewelopera farm wiatrowych,

 • przedstawiciela Stowarzyszenia „Dolina Noteci”.

W sumie NGR na tym obszarze liczy 34 osoby. Niestety nie udało się zgroma-

dzić na spotkaniach ani włączyć do pracy NGR reprezentacji wszystkich samorzą-

dów oraz mieszkańców.  Jedynie w niewielkim stopniu udało się  również zaan-

gażować przedstawicieli gospodarujących na obszarze – Gospodarstwo Rybackie 

„Ślesin” i CRE WIDE Sp. z o.o. Natomiast licznie i aktywnie uczestniczyli w spo-

tkaniach przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy ściśle współpracują z gospodarującymi 

(rolnikami) i częścią mieszkańców obszaru. Początkowo trudność stanowiło włą-

czenie do działań w ramach NGR organizacji pozarządowych, jednak – kiedy już 

się to udało – ich liczna obecność i zaangażowanie znacznie podniosły dynamikę 

pracy grupy. Włączenie przedstawicieli firmy działającej w regionie, która zajmuje 

się inwestycjami OZE i administrowaniem farmami wiatrowymi oraz współpracą 

ze społecznością lokalną, zainspirowało grupę do pracy nad Wspólnymi Planami 

Działań i dało szersze spojrzenie na zagadnienie.

Istotne  było  również  zaangażowanie  przedstawicieli  RDOŚ  w  Poznaniu 

i  RDOŚ w  Bydgoszczy,  którzy  uczestniczyli  w  każdym  z  pięciu  spotkań NGR 

i chętnie dzielili się wiedzą z  innymi uczestnikami. Podczas  jednego ze spotkań 

przedstawiciel  RDOŚ  w  Poznaniu  poprowadził  warsztat  dotyczący  zagadnień 

związanych z zatwierdzonym PZO (trudności w rozumieniu i czytaniu dokumen-

tu) oraz korzystaniem z dostępnych map obszarów naturowych.

Uczestnicy działań na obszarach objętych Projektem
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Obszar 3 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052

Spotkania NGR zgromadziły reprezentantów samorządów, instytucji, organi-

zacji pozarządowych, a także mieszkańców działających na przedmiotowym ob-

szarze, mających często różne cele i interesy. 

Podczas spotkań NGR oraz innych działań (wizyta studyjna, wizyta terenowa, 

spotkania mediacyjne) udało się zgromadzić następujących interesariuszy:

 • przedstawicieli władz samorządowych (starostwo Limanowa; gminy: Lasko-

wa, Limanowa, Zabrzeż, Podegrodzie, Słopnice),

 • przedstawiciela wojewody małopolskiego (pełnomocnik wojewody małopol-

skiego ds. obszarów Natura 2000 w Nowym Sączu),

 • przedstawicieli  Lasów  Państwowych  (Nadleśnictwo  Limanowa,  Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków),

 • przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskie-

go w Starym Sączu,

 • RDOŚ w Krakowie oraz Delegatury RDOŚ w Nowym Sączu,

 • księży (parafia w Słupnicach, parafia w Skrzydlnej, parafia w Podegrodziu; po-

mimo braku formalnego uczestnictwa w NGR), 

Fot. 13 
Działania w ramach Kampa-
nii „Poznaj swoją Naturę” 
(źródło: GDOŚ) 
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 • organizację ekologiczną i naukową Polskie Towarzystwo Tatrzańskie,

 • mieszkańców gmin Podegrodzie i Ujanowice,

 • sołtysa wsi Jazowsko,

 • przedstawicieli  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska 

w Krakowie, 

 • mieszkańców i przedstawicieli rady parafialnej w Żmiącej.

NGR na  tym obszarze  liczy  20  osób. W  spotkaniach NGR uczestniczyli  nie 

tylko członkowie, lecz także osoby spoza NGR, jednak nie wszystkie zdecydowały 

się formalnie dołączyć do grona członków.

Do prac w Naturowej Grupie Roboczej nie udało się zaangażować Polskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, które jest znaczącą i prężnie dzia-

łającą na przedmiotowym obszarze organizacją pozarządową, a także członkiem 

Forum Współpracy  na  rzecz  sieci Natura  2000 powołanym w  ramach Projektu. 

Inicjatywa  Forum  nakierowana  jest  na  szeroko  rozumianą  komunikację,  której 

wynikiem będzie wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych środowisk na 

rzecz sieci Natura 2000 oraz wypracowanie modeli działania na obszarach Natu-

ra 2000. Warto nadmienić, iż na obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu 

Wyspowego PLH120052 Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, 

w porozumieniu  z większością proboszczów parafii,  skutecznie działa na  rzecz 

Fot. 14 
Działania w ramach Kampa-
nii „Poznaj swoją Naturę” 
(źródło: GDOŚ)

Uczestnicy działań na obszarach objętych Projektem
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ochrony  nietoperzy,  realizując  projekty  modernizacji  kościołów  (przebudowa 

bądź wymiana dachów) w celu ochrony oraz inwentaryzacji siedlisk nietoperzy. 

Takie działania realizowane są m.in. w Łącku, Słopnicach, Łososinie Górnej i Uja-

nowicach. Dlatego udział tej organizacji w działaniach NGR byłby cenny i istotny.

Istotne dla wypracowania planów działań było uwzględnienie w działaniach 

mediacyjnych grupy mieszkańców najmocniej sprzeciwiających się ustanowieniu 

obszaru  i  pośrednio  istnieniu  siedlisk  nietoperzy,  tj.  społeczności  miejscowości 

Żmiąca oraz osoby sprawującej nadzór nad budynkiem kościoła parafii w Pode-

grodziu, w którym znajdują się siedliska nietoperzy – księdza proboszcza.

Podczas  pierwszych  spotkań  NGR  potwierdziła  się  diagnoza  zawarta  we 

Wstępnej Analizie Konfliktów,  iż na przedmiotowym obszarze występują  aktu-

alnie nierozwiązane konflikty w miejscowości Żmiąca i Podegrodzie. Ze względu 

na brak przedstawicieli ww. miejscowości w spotkaniach NGR moderator pod-

jął dodatkowe działania mediacyjne zmierzające do rozwiązania tych konfliktów. 

W Żmiącej przeprowadzono spotkania mediacyjne z przedstawicielami Rady Pa-

rafialnej. Została także podjęta próba nawiązania kontaktu z proboszczem parafii 

w Podegrodziu. W obu wskazanych miejscach zdiagnozowano konflikt interesów 

związanych z istnieniem sieci Natura 2000. Choć w czasie trwania działań nie uda-

ło  się doprowadzić do ostatecznego  rozwiązania konfliktów w miejscowościach 

Żmiąca  i Podegrodzie,  to  jednak warto podkreślić,  iż w wyniku mediacji udało 

się doprowadzić do spotkania przedstawicieli RDOŚ w Krakowie z przedstawicie-

lami Rady Parafialnej w Żmiącej (co wcześniej było utrudnione), a także kontakt 

z księdzem proboszczem w Podegrodziu został ułatwiony przez moderatora, co 

może okazać się  fundamentem prowadzenia przez RDOŚ w Krakowie dalszych 

działań  w  tej  miejscowości.  Choć  zaangażowanie  przedstawicieli  społeczności 

Żmiącej i Podegrodzia w tworzenie Wspólnych Planów Działań było pośrednie, to 

jednak w znacznym stopniu wpłynęło na wnioski i rekomendacje płynące z anali-

zy ww. przypadków i procesu mediacyjnego. 

Ważne w  tworzeniu Wspólnych Planów Działań  było  także  zaangażowanie 

i aktywny udział przedstawicieli RDOŚ w Krakowie, którzy mając na celu ochronę 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, podejmowali i podejmują 

działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów na przedmiotowym obszarze. 

Działania RDOŚ w Krakowie związane były m.in. z organizacją i prowadzeniem 
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spotkań konsultacyjnych z  interesariuszami w ramach Zespołu Lokalnej Współ-

pracy przed podjęciem działań mediacyjnych, a także w trakcie trwania zadania, 

polegających  na  próbach  nawiązania  bezpośredniego  kontaktu  z  proboszczami 

omawianych kościołów (w Żmiącej i Podegrodziu), w których mieszczą się siedli-

ska nietoperzy.

Spotkania NGR  zgromadziły  reprezentantów  urzędów  gmin,  instytucji  od-

powiedzialnych m.in. za ochronę środowiska oraz ochronę przeciwpowodziową, 

organizacji pozarządowych oraz mieszkańców działających na przedmiotowym 

obszarze. W spotkaniach NGR uczestniczyli nie tylko członkowie, lecz także osoby 

spoza NGR, które nie zdecydowały się formalnie dołączyć do grona członków. Ze-

spół mediacyjny przeprowadził spotkania moderowane mające na celu znalezienie 

rozwiązań dla zagadnień konfliktowych, w szczególności poprzez motywowanie 

do nawiązania współpracy w tym zakresie przez różne grupy interesów, na któ-

rych działalność wpływają obszary Natura 2000.

Podczas spotkań NGR i innych działań (wizyta studyjna, wizyta terenowa) uda-

ło się zgromadzić następujących interesariuszy:

 • przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach,

 • przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie,

 • przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

 • przedstawicieli  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych 

w Lublinie (WZMiUW),

 • przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Annopolu,

 • wójta gminy Wilków,

 • przedstawiciela Urzędu Gminy Przyłęk,

 • przedstawiciela Urzędu Gminy Tarłów,

 • przedstawiciela Starostwa Powiatowego Puławy,

 • przedstawicieli  Świętokrzyskiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych 

w Kielcach,

 • przedstawiciela Nadleśnictwa Puławy,

 • przedstawicieli Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych,

Obszar 4 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 / Małopolski Przełom Wisły 
PLB140006

Uczestnicy działań na obszarach objętych Projektem
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 • przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”,

 • przedstawiciela Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID – Warszawa,

 • przedstawiciela Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP),

 • przedstawicieli Stowarzyszenia Klub Seniora „Wilków”, 

 • przedstawicieli Towarzystwa Regionalnego „Powiślan” w Wilkowie, 

 • mieszkańców gminy Wilków.

W sumie NGR na tym obszarze liczy 30 osób. Pomimo licznego formalnego 

członkostwa  gmin,  urzędnicy  reprezentujący  je  nie  uczestniczyli  regularnie  we 

wszystkich  spotkaniach.  Brak  zaangażowania  się  w  prace  NGR  przedstawicie-

li władz  samorządowych  (starostów,  burmistrzów, wójtów),  z wyjątkiem wójta 

gminy Wilków, który dołączył do NGR na ostatnim spotkaniu, skutkował ograni-

czonym wpływem tych władz na wypracowane rozwiązania.

Istotne dla przeprowadzonych spotkań było aktywne uczestnictwo wszystkich 

przedstawicieli, w  tym – z punktu widzenia osiągnięcia celów spotkań – szcze-

gólnie ważne było zaangażowanie przedstawicieli terenowych jednostek RZGW, 

WZMiUW, organizacji pozarządowych i RDOŚ w Lublinie oraz RDOŚ w Kielcach. 

Uczestniczyli oni w każdym z pięciu  spotkań NGR  i  chętnie dzielili  się wiedzą 

z pozostałymi uczestnikami spotkań. Na jednym ze spotkań przedstawiciel RDOŚ 

Fot. 15 
Wizyta studyjna Naturowej 
Grupy Roboczej na Słowacji 
(źródło: GDOŚ)
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w Lublinie zaprezentował uwagi zgłoszone do projektu PZO, co było odpowiedzią 

na zapotrzebowanie zasygnalizowane przez członków NGR.

W wyniku pierwszych spotkań NGR nawiązała się również współpraca po-

między RDOŚ,  RZGW, OTOP  i WZMiUW, mająca  na  celu  złożenie wspólnego 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu finansowanego ze środków Instru-

mentu Finansowego LIFE związanego ze skutecznym usuwaniem gatunków inwa-

zyjnych. Ponadto RDOŚ w Lublinie i OTOP poinformowały o złożeniu wspólnego 

wniosku na realizację projektu mającego na celu ochronę siedlisk trawiastych. Ten 

przykład również potwierdza, że działania zrealizowane w ramach Projektu wpły-

nęły pozytywnie na współpracę pomiędzy różnymi grupami interesu.

Spotkania NGR  zgromadziły  reprezentantów  samorządów,  instytucji,  orga-

nizacji pozarządowych, a także mieszkańców działających i gospodarujących na 

przedmiotowym obszarze oraz mających często różne interesy i cele. NGR na tym 

obszarze  liczy 48 osób. W spotkaniach NGR uczestniczyli nie  tylko członkowie, 

lecz także osoby spoza NGR, jednak nie wszystkie zdecydowały się formalnie do-

łączyć do grona członków.

Podczas spotkań NGR udało się zgromadzić następujących interesariuszy, któ-

rzy współtworzyli Wspólne Plany Działań:

 • przedstawicieli  władz  samorządowych  (starostwo:  Lesko,  Ustrzyki  Dolne; 

gminy: Cisna, Lutowiska, Komańcza, Baligród, Nozdrzec, sołectwo Dwernik 

i Smolnik),

 • przedstawicieli  Lasów  Państwowych  (Nadleśnictwo  Baligród, Nadleśnictwo 

Stuposiany),

 • przedstawicieli Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz 

Magurskiego Parku Narodowego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego,

 • przedstawicieli RDOŚ w Rzeszowie oraz Wydziału Spraw Terenowych RDOŚ 

w Krośnie,

 • lokalne i krajowe organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny 

i Okolic, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Komitet Ochrony Orłów, Stowa-

rzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ProCarpathia”,

Obszar 5 Bieszczady PLC180001

Uczestnicy działań na obszarach objętych Projektem



75

IV
Uczestnicy działań na obszarach objętych Projektem

RAPORT NT. KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH DLA 5 OBSZARÓW NATURA 2000

 • przedstawicieli instytucji takich jak Straż Graniczna, Zarząd Dróg Wojewódz-

kich, ARiMR w Ustrzykach Dolnych (Podkarpacki Oddział Regionalny),

 • eksperckie  organizacje  ekologiczne  i  naukowe  –  Instytut Ochrony  Przyrody 

PAN w  Krakowie,  Europejskie  Regionalne  Centrum  Ekohydrologii  Polskiej 

Akademii Nauk,

 • przedstawicieli firmy KRAMEKO Sp. z o.o. – wykonawcy planu ochrony dla 

obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001,

 • rolników i hodowców oraz przedstawicieli związków hodowlanych,

 • właścicieli agroturystyk i pensjonatów (kwaterodawców),

 • mieszkańców bieszczadzkich miejscowości.

Część podmiotów wchodząca w skład Naturowej Grupy Roboczej (m.in. Sto-

warzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Ko-

mitet Ochrony Orłów) jest reprezentowana przez swoich przedstawicieli w Forum 

Współpracy na rzecz sieci Natura 2000, które zostało powołane przez GDOŚ w ra-

mach Projektu. Inicjatywa Forum jest nakierowana na szeroko rozumianą komu-

nikację, której wynikiem będzie wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych 

środowisk na rzecz sieci Natura 2000 oraz wypracowanie modeli działania na ob-

szarach Natura 2000.

Grupy  interesariuszy  uczestniczące w  spotkaniach NGR w  dużym  stopniu 

były tożsame z tymi wskazanymi w badaniu ex ante16. Ważny ze względu na te-

matykę  spotkań był udział w  spotkaniach urbanisty  będącego  członkiem NGR, 

a także przedstawicieli firmy KRAMEKO Sp. z o.o. – wykonawcy planu ochrony 

dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001. 

Dość dużym zaskoczeniem dla moderatora oraz uczestników spotkań NGR 

był  brak  uczestnictwa  na  większości  spotkań  przedstawicieli  Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego  (BdPN),  którzy  każdorazowo  byli  zapraszani  na  spotkania 

NGR, a których udział był istotny z uwagi na fakt, że obszar Natura 2000 Biesz-

czady PLC180001 pokrywa się w dużym stopniu z terenem Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego.

Ważne w tworzeniu Wspólnych Planów Działań było zaangażowanie i aktyw-

ny  udział  przedstawicieli  RDOŚ w Rzeszowie,  którzy  – mając  na  celu  ochronę 

16  Badanie ex ante zrealizowane na potrzeby niniejszego Projektu w okresie od stycznia do marca 2013 r. 
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siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych ochroną w ramach obszaru – podej-

mowali i podejmują działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów na przed-

miotowym obszarze. RDOŚ w Rzeszowie we wrześniu 2014 roku rozpoczął także 

proces konsultacyjny w ramach nowo powstałego Zespołu Lokalnej Współpracy, 

stworzonego na potrzeby przygotowywania planu ochrony dla obszaru Natura 

2000 Bieszczady PLC180001.

W  spotkaniach  NGR  uczestniczyła  stosunkowo  duża  liczba  mieszkańców 

(w porównaniu do pozostałych obszarów Natura 2000), którzy formalnie nie zgło-

sili  akcesu do NGR,  lecz aktywnie uczestniczyli w pracach NGR  i mieli  istotny 

wpływ na wypracowane plany działań.

Złożony  charakter problemów  i konfliktów występujących na obszarze Na-

tura 2000 Bieszczady PLC180001, a także duża liczba grup interesów występują-

cych na przedmiotowym obszarze spowodowały, iż tematyka spotkań NGR była 

wielowątkowa.

Problemy i konflikty wokół sieci Natura 2000 omawiano w szerokim gronie 

interesariuszy uczestniczących w spotkaniach NGR, w tym specjalistów i eksper-

tów z różnych dziedzin, dzięki czemu grupa miała interdyscyplinarny charakter.

Fot. 16 
Wizyta studyjna Naturowej 
Grupy Roboczej w Czechach 
(źródło: GDOŚ)

Uczestnicy działań na obszarach objętych Projektem
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5.1.  Proponowane plany działań na obszarze Natura 2000 Puszcza  
Białowieska PLC200004

Poniżej zostały przedstawione propozycje wypracowanych inicjatyw przez 

NGR, przy wsparciu zespołu mediacyjnego, dla podmiotów zarządzających ob-

szarem (RDOŚ w Białymstoku) oraz terenem, na którym obszar jest ustanowio-

ny (władze gmin, starostwa, Białowieski Park Narodowy (BPN), Lasy Państwo-

we (LP), dotyczące możliwych do podjęcia przyszłych działań, w poniższych 

kategoriach: 

1. Edukacja o sieci Natura 2000

2. Informowanie o sieci Natura 2000

3. Promocja obszaru

4. Porządkowanie prawa w zakresie ograniczeń i wytycznych dotyczą-

cych obszaru

5. Działania w zakresie kosztów wynikających z ustanowienia obszaru

6. Prezentowanie społeczności lokalnej korzyści wynikających z ustano-

wienia obszaru

W celu rozwiązania spraw problematycznych i spornych na pięciu obszarach Natura 
2000 objętych Projektem grupy pracując podczas spotkań NGR, zaproponowały szereg 
inicjatyw, jakie należałoby podjąć w odpowiedzi na zgłoszone kwestie.

Warto zaznaczyć, iż niektóre obszary działań, zdefiniowane przez NGR dla poszczegól-
nych obszarów Natura 2000, łączą się i mają elementy wspólne. Dotyczy to w szczegól-
ności działań informacyjnych i edukacyjnych, które powinny być prowadzone w sposób 
spójny i się uzupełniać – zarówno na poszczególnych obszarach Natura 2000, jak i w skali 
kraju. 
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7. Komunikacja / współpraca na obszarze

8. Inwentaryzacja przyrodnicza

9. Dialog społeczny

Ad. 1. Edukacja o sieci Natura 2000

1) Podjęcie przez RDOŚ w Białymstoku, a także organizacje pozarządowe dzia-

łań edukacyjnych skierowanych do poszczególnych grup docelowych, np. 

urzędników gminnych, instytucji, właścicieli gruntów i innych mieszkańców 

gospodarujących na obszarze, w celu ujednolicenia wiedzy i wspólnego zdefi-

niowania zagadnień dotyczących obszarów Natura 2000.

2) Wsparcie merytoryczne przez organy ochrony środowiska z zakresu zagad-

nień związanych z siecią Natura 2000, urzędników instytucji samorządowych; 

opracowanie programu szkoleń dotyczących prowadzenia procedury OOŚ na 

obszarach Natura 2000 dla urzędników instytucji samorządowych.

3) Wdrożenie edukacji nauczycieli szkolnych w zakresie tematyki związanej 

z ochroną przyrody w ramach sieci Natura 2000 w celu przekazania wiedzy 

najmłodszemu pokoleniu oraz przeprowadzenie przez GDOŚ szerokiej, ogól-

nopolskiej kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

LP i BPN mogłyby zająć się edukowaniem w zakresie sieci Natura 2000 po-

przez organizację wycieczek szkolnych, warsztatów w Muzeum Przyrodniczo-

-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego czy w ośrodkach edukacji leśnej 

Fot. 17 
Wilk 
(źródło: GDOŚ,  
foto. C. Korkosz)

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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i przyrodniczej. Ponadto, za niezbędne uznano włączenie do programów szkol-

nych, w zakresie edukacji przyrodniczej na każdym poziomie kształcenia, treści 

dotyczących sieci Natura 2000. Zaprojektowane działania można również zreali-

zować poprzez zaangażowanie Lokalnych Grup Działania oraz organizacji poza-

rządowych w edukowanie uczniów podczas zajęć dodatkowych czy w ramach 

krótkich warsztatów włączanych do programu szkolnego. Zaangażowanie ekolo-

gicznych NGO w działania edukacyjne umożliwi nawiązanie dialogu i w efekcie 

współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i mieszkańcami. Tym samym 

ułatwi komunikację między tymi grupami w przyszłości, nie tylko w przypadku 

realizacji wspólnych działań, lecz także wystąpienia odmiennych poglądów 

w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Dzięki temu w przypadku sytuacji 

konfliktowych bardziej prawdopodobne będzie wspólne poszukiwanie rozwiązań 

uwzględniających potrzeby wszystkich interesariuszy.

Ad. 2. Informowanie o sieci Natura 2000

1) Zrealizowanie rzetelnej kampanii informacyjnej przez RDOŚ w Białymstoku 

o przebiegu granic i przedmiotach ochrony obszaru, skierowanej do właścicie-

li i zarządców gruntów, oraz równoległe prowadzenie stałej kampanii infor-

macyjnej o korzyściach wynikających z ustanowienia obszaru, celu i zasadach 

funkcjonowania obszaru, w formie ogólnej informacji dostępnej dla każdego 

mieszkańca obszaru w gminie (na tablicach informacyjnych, na stronach inter-

netowych i bezpośrednio u urzędników gminnych).

2) Korzystne, w opinii grupy, dla ocieplenia wizerunku sieci Natura 2000 byłoby 

również propagowanie idei sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnej po-

przez materiały informacyjne (ulotki, broszury), spoty reklamowe, spotkania 

informacyjne. W celu dotarcia do jak najszerszego grona grup społecznych nie-

zbędne jest zaangażowanie w promowanie walorów przyrodniczych obszaru 

oraz dobrych praktyk związanych z jego ochroną lokalnych mediów. Infor-

mowaniu i edukacji wśród najmłodszych służyłoby stworzenie kółek pozalek-

cyjnych, w ramach których prezentowano by w przystępny, ale też zajmują-

cy sposób, informacje związane z ochroną środowiska, w tym z siecią Natura 

2000 (powiązanie z edukacją), a także prowadzenie konkursów dla młodzieży 

promujących ideę ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt. 
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3) Opracowanie przez RDOŚ w Białymstoku pakietu wiedzy (określonej „puli” 

wiedzy) na temat obszaru w sposób ujednolicony i przystępny do wykorzy-

stania w informowaniu, edukacji i promocji (w tym do przygotowania ulotek, 

broszur i komunikatów w lokalnych mediach) z uwzględnieniem ujednolico-

nej nomenklatury i stosowanych definicji.

4) Udostępnienie mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym kompletnej, ujed-

noliconej informacji na temat sieci Natura 2000, w szczególności dokumentów 

i map obszaru w urzędach gmin. Rozważenie powołania etatu doradcy ds. sie-

ci Natura 2000 w urzędach gmin, który wypełniałby obowiązek informacyjny 

wobec mieszkańców oraz samych urzędników, w tym udostępniałby odpo-

wiednie mapy obszaru. Korzystne, z punktu widzenia grupy, byłoby zaanga-

żowanie specjalistów na zasadzie wsparcia i współpracy (np. z RDOŚ, GDOŚ), 

np. w formie dyżuru pełnionego choćby raz w tygodniu. Wsparcie urzędni-

ków gminy skutkowałoby przekazywaniem przez nich rzetelnych informacji, 

zarówno w trakcie ich codziennej pracy w urzędzie, jak i podczas organizowa-

nych spotkań ze społecznością lokalną.

5) Stworzenie przez RDOŚ w Białymstoku, we współpracy z samorządami, Cen-

trum Informacji o sieci Natura 2000, które koordynowałoby strategię infor-

macyjną w regionie. Po odpowiednim przeszkoleniu, udzielanie podstawo-

wych informacji mieszkańcom wsi mogłoby być koordynowane także przez 

sołtysów. Podobnie, w rozpowszechnianiu wiedzy uczestniczyć mogliby tak-

że przewodnicy po BPN, którzy mogliby przekazywać informacje o obszarze 

i jego walorach przyrodniczych turystom. 

Ad. 3. Promocja obszaru

1) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej przez GDOŚ na poziomie ogólno-

polskim i przez RDOŚ w Białymstoku oraz BPN, LP, gminy, organizacje po-

zarządowe (zajmujące się ochroną przyrody), szkoły i uczelnie na poziomie 

regionalnym, kampanii skierowanej do grupy docelowej, którą są mieszkańcy 

obszaru, urzędnicy, organizacje pozarządowe (niezwiązane z ochroną przyro-

dy), dzieci i młodzież, turyści, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zwią-

zanej z uświadamianiem korzyści wymiernych i niewymiernych wynikających 

z ustanowienia obszaru, a także w celu ocieplenia wizerunku Natury 2000. 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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Spopularyzowanie przez GDOŚ państwowej bazy danych o zasobach sieci Na-

tura 2000 znajdującej się na stronie internetowej geoserwis.gdos.gov.pl. Efek-

tywne byłoby również nawiązanie stałej współpracy z lokalnymi mediami, któ-

rych zadaniem byłoby cykliczne przekazywanie informacji o obszarze. 

2) Stworzenie tematycznej gazetki lokalnej lub cyklicznej wkładki przez RDOŚ 

w Białymstoku lub organizację pozarządową realizującą projekt związany 

z promocją obszaru do istniejącej prasy lokalnej, a także okazjonalne dołącza-

nie dodatku przedstawiającego przedmioty ochrony. 

3) Prowadzenie stałej kampanii promocyjnej w internecie poprzez fora dyskusyj-

ne, blogi, strony internetowe dotyczące obszaru. 

4) Angażowanie w działania i popularyzację ochrony przyrody przychylnych 

parlamentarzystów lub osób popularnych (celebrytów), jak miało to miejsce 

np. w realizowanej w Projekcie kampanii poprzez zaangażowanie Andrzeja 

Piasecznego.

5) Wdrożenie projektu obejmującego działania edukacyjno-informacyjno–pro-

mocyjne skierowanego do mieszkańców przez lokalne organizacje pozarządo-

we pod hasłem „I ty możesz chronić” – rośliny, zwierzęta w swoim ogrodzie, 

na łące. Miałby on na celu podniesienie świadomości o gatunkach chronionych 

w najbliższym sąsiedztwie człowieka, idei ochrony oraz problemach związa-

nych z podejmowaniem działań ochronnych na działkach prywatnych.

6) Stworzenie przez GDOŚ marki Natura 2000 dla wszystkich obszarów Natura 

2000 w Polsce, która kojarzyłaby się z obszarami atrakcyjnymi przyrodniczo 

Fot. 18 
Ryś 
(źródło: GDOŚ, foto. C. Korkosz)
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oraz ze zdrową żywnością i zdrowym stylem życia, opracowanie logo i identy-

fikacji wizualnej, które mogłyby być wykorzystywane do oznaczania produk-

tów pochodzących z obszarów naturowych, co podnosiłoby ich atrakcyjność 

dla konsumentów i umacniało pozytywny wizerunek sieci Natura 2000.

Ad. 4. Porządkowanie prawa w zakresie ograniczeń i wytycznych dotyczących 

obszaru

1) Stworzenie przez prawodawcę przepisów dotyczących zarządzania na ob-

szarach Natura 2000 wskazujących jasno i przystępnie ograniczenia oraz 

możliwości prowadzenia działań na tych obszarach. Jeśli to okazałoby się 

niemożliwe,  wykonanie analizy prawnej obowiązujących przepisów, które 

regulują ochronę przyrody na obszarze i procedur związanych z ich stosowa-

niem w celu przygotowania nowelizacji istniejących przepisów prawnych. By-

łoby to zasadne w celu usunięcia zdiagnozowanych podczas przeprowadzonej 

analizy prawnej niespójności pomiędzy zapisami różnych ustaw, których treść 

dotyczy ochrony przyrody. Jednocześnie pilne byłoby wykonanie wspomnia-

nej analizy prawnej obowiązujących przepisów i procedur w celu nadania im 

hierarchii ważności w praktycznym zastosowaniu (określenie, który z proble-

matycznych przepisów jest nadrzędny, a który podrzędny) do czasu wdroże-

nia proponowanej nowelizacji.

Sposobem umożliwiającym zrealizowanie powyższego postulatu jest systemo-

we i konsekwentne dążenie do porządkowania prawa i wprowadzania w nim 

zmian oraz wywieranie wpływu przez lokalne grupy (radnych, turystów – mi-

łośników regionu, organizacje ekologiczne) na ośrodki decyzyjne, w tym Mini-

sterstwo Środowiska, w sprawie zmian prawnych. 

Ad. 5. Działania w zakresie kosztów wynikających z ustanowienia obszaru

1) Wprowadzenie rejestru kosztów prowadzonych działań ochronnych pono-

szonych przez instytucje gospodarujące na obszarze i osoby fizyczne w celu 

monitorowania i gromadzenia informacji o wysokości nakładów ponoszonych 

na ochronę przyrody w ramach sieci Natura 2000. Jednocześnie, na podsta-

wie zebranych danych, możliwe by było wskazanie konkretnych środków ko-

niecznych do zapewnienia w budżecie na refundację ponoszonych kosztów. 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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Przedstawiono propozycję, aby na działania ochronne na obszarach Natura 

2000 przeznaczone zostały środki pozyskane z podatku, który w ostatnim cza-

sie nałożono na Lasy Państwowe i jest odprowadzany do Skarbu Państwa17.

2) Przyjęcie zasady, że zobowiązujący płaci zobowiązanemu – w planach PZO 

i PO niezbędne jest więc ujęcie rubryki wyceny kosztów, a tym samym dopłat 

za obligatoryjnie wykonywane działania ochronne przez właścicieli gruntów 

prywatnych znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000, lub ustanowie-

nie odszkodowań za wyłączenie siedlisk chronionych z gruntów prywatnych 

(w przypadku, gdy osoba prywatna odmawia wykonywania działań ochron-

nych). Uwzględnienie w budżecie państwa środków na wypłatę rekompensat 

mieszkańcom z racji utraconych korzyści materialnych, w rozumieniu ograni-

czeń swobodnego gospodarowania. 

Ad. 6. Prezentowanie społeczności lokalnej korzyści wynikających z ustanowie-

nia obszaru

1) Stworzenie strategii rozwoju gmin uwzględniającej promowanie rolnictwa 

ekologicznego i stworzenie lokalnego produktu oraz zorganizowanie grup 

producenckich (np. w ramach LGD). Zrealizowanie powyższych działań bę-

dzie możliwe w przypadku synergicznego zaangażowania wielu podmiotów 

jednocześnie. Podniesienie atrakcyjności regionu będzie możliwe również 

wtedy, gdy ze względu na walory obszaru i istnienie sieci Natura 2000 nastąpi 

zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych środowisku i miesz-

kańcom (np. powstaną ścieżki rowerowe) oraz inwestycji podnoszących kom-

fort życia, takich jak gazyfikacja.

2) Tworzone, w oparciu o mechanizmy systemowego wsparcia, nowe miejsca 

pracy w związku z istnieniem sieci Natura 2000 (produkcja sadzonek, prze-

twórstwo rolnicze itp.) będą miały pozytywny wpływ na rozwój regionu 

i przyczynią się do wzrostu akceptacji dla obszarów Natura 2000 wśród spo-

łeczności lokalnej. 

3) Powołanie podmiotu pod nazwą Stowarzyszenie Natura 2000, które kontynu-

owałoby pracę NGR w zakresie wdrażania konstruktywnego dialogu. Ponadto 

17	 Wg	nowelizacji	Ustawy	o	lasach	(Dz.	U.	z	2014	r.	poz.	222)	Ustawa	z	dnia	24	stycznia	2014	r.	o	zmianie	Ustawy	o	lasach	Lasy	Państwowe	
(LP)	mają	obowiązek	wpłacać	do	budżetu	państwa	po	800	mln	zł	w	2014	r.	i	2015	r.,	potem	zaś	dokonywać	corocznej	wpłaty	w	wysokości	
2% przychodów.
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zajęłoby się ono koordynacją i prowadzeniem wspólnych działań edukacyj-

nych, informacyjnych i promocyjnych, a także ułatwiłoby pozyskiwanie gran-

tów na tę działalność.

4) Stworzenie przez GDOŚ marki Natura 2000 dla produktów wytworzonych na 

obszarach Natura 2000.

5) Stworzenie we współpracy RDOŚ w Białymstoku, BPN i LP zintegrowanego 

systemu tablic przyrodniczych na omawianym obszarze, które podniosłyby 

atrakcyjność turystyczną regionu (rozwój turystyki), oraz stworzenie naturo-

wych ścieżek przyrodniczych. Utworzenie na obszarze edukacyjnych ścieżek 

pieszych i rowerowych w celu wyeksponowania unikatowości obszaru, walo-

rów przyrodniczych regionu i przedmiotów ochrony obszaru. 

6) Organizowanie wizyt terenowych dla turystów, urzędników gminnych oraz 

mieszkańców regionu w celu prezentowania korzyści wynikających z ustano-

wienia obszaru i przybliżających przedmioty ochrony.

 Ad. 7. Komunikacja / współpraca na obszarze

1) Dalsza współpraca NGR po zakończeniu spotkań w ramach niniejszego Pro-

jektu, która polegałaby na wzajemnym informowaniu się przez członków NGR 

o planowanych wydarzeniach w instytucjach, które członkowie reprezentują, 

i wzajemnym zapraszaniu się na te wydarzenia. Współpraca mogłaby się rów-

nież przejawiać we wspólnym opracowaniu map i tablic informacyjnych o ob-

szarze, przy organizacji spotkań i dnia otwartego, roboczo nazwanego przez 

członków NGR Naturowym Hyde Parkiem. Komunikacja wewnątrz NGR mo-

głaby być prowadzona poprzez pocztę elektroniczną z wykorzystaniem już 

istniejącej listy adresowej wykorzystanej do organizacji spotkań NGR.

2) Poprawienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi interesariuszami w za-

kresie przepływu informacji na temat funkcjonowania obszarów Natura 2000 

poprzez organizowanie spotkań eksperckich z udziałem RDOŚ w Białym-

stoku, BPN i LP z mieszkańcami oraz spotkań typu Dzień Otwarty Natury 

2000 (raz lub kilka razy w roku), a także spotkań tematycznych wokół kon-

kretnych inicjatyw związanych z funkcjonowaniem sieci Natura 2000, wspól-

nie podejmowanych przez różne podmioty w ramach realizowanych projek-

tów, nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami (gminy, LP, BPN, RDOŚ 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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w Białymstoku i inne) i ujednolicenie rozumienia zagadnień z zakresu sieci 

Natura 2000. 

3) Włączanie do każdego projektu realizowanego w regionie ogólnopolskich or-

ganizacji pozarządowych, a także włączanie (przez gminy, starostwa, woje-

wództwo) ogólnopolskich organizacji pozarządowych do wszystkich działań 

i prac mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój regionu. 

4) Cykliczne organizowanie przez RDOŚ i gminy spotkań tematycznych poświę-

conych obszarom Natura 2000 z udziałem moderatorów oraz organizowanie 

spotkań bądź stoisk informacyjnych podczas lokalnych wydarzeń, takich jak 

Dzień Storczyka, Dzień Żubra, w celu promocji przedmiotów ochrony na 

obszarze.

5) Uczestniczenie przedstawicieli GDOŚ w organizowanych spotkaniach.

6) Zapraszanie do udziału w spotkaniach i dalszych pracach NGR przedstawicie-

li ogólnopolskich organizacji pozarządowych w charakterze ekspertów, o ile 

spotkania NGR będą kontynuowane, w przeciwnym razie angażowanie ich 

do przyszłych spotkań związanych z funkcjonowaniem obszaru. Spotkania 

prowadzone byłyby przez podmioty realizujące projekty związane z ochro-

ną przyrody, takie jak RDOŚ w Białymstoku, nadleśnictwa, gminy. Rozpo-

wszechnianie informacji o organizowanych spotkaniach mogłoby odbywać 

się w formie elektronicznej, jak również za pośrednictwem prasy lokalnej, np. 

poprzez dodatek tematyczny, wkładki w formie pocztówki promującej region, 

cele ochrony czy walory obszaru naturowego.

Ad. 8. Inwentaryzacja przyrodnicza

1) Wprowadzenie programu pod nazwą proponowaną przez NGR – Narodowy 

Program Inwentaryzacji obszarów Natura 2000, którego przeprowadzenie bę-

dzie miało na celu aktualizację granic obszarów Natura 2000 w Polsce lub do-

raźnie rewizję słuszności utrzymywania wyznaczonych obszarów i określonych 

celów ochrony poprzez monitoring istniejących ustaleń (np. w sprawie siedlisk).

Określanie przez GDOŚ statusu ochronnego przedmiotów ochrony obszaru 

z uwzględnieniem ich znaczenia w skali kraju oraz w obrębie regionu (zwróco-

no tu uwagę na gatunki, które w skali kraju uznano za priorytetowe, a w skali 

regionu są pospolite i mniej znaczące) i ich waloryzacja (priorytetyzacja).
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Ad. 9. Dialog społeczny

1) Przeprowadzenie partycypacyjnego dialogu społecznego pomiędzy instytu-

cjami odpowiedzialnymi za gospodarkę leśną a mieszkańcami, mającego na 

celu rozwiązanie kwestii martwego drewna pozostającego na obszarze oraz 

możliwości zrównoważonego pozyskiwania go przez mieszkańców na cele 

opałowe, ewentualnie uwzględnienie możliwości prowadzenia działań re-

kompensujących, takich jak zakładanie na nowych obszarach upraw leśnych 

przeznaczanych na opał i inne cele gospodarcze.

2) Wprowadzenie zmiany sposobu wdrażania PZO dla obszarów Natura 2000 

w Polsce oraz sposobu powoływania nowych obszarów, tj. podejmowanie de-

cyzji w oparciu o szeroki (rzeczywisty) dialog w sprawie zasad, nakazów, wy-

tycznych PZO i funkcjonowania sieci Natura 2000, z przedstawicielami stron 

(właścicielami nieruchomości) z poszanowaniem zasad własności i dyspono-

wania własnością.

3) Przeprowadzenie partycypacyjnego dialogu społecznego na temat gazyfikacji 

w regionie, prowadzącego do umożliwienia przeprowadzenia tego zadania.

4) Angażowanie przez podmioty (RDOŚ, gminy, starostwo, organizacje pozarzą-

dowe) realizujące przyszłe projekty związane z prowadzeniem dialogu i ko-

munikacji mediatorów i moderatorów do prowadzenia spotkań, a także do 

rozwiązywania konfliktów, które mogą się pojawić po zakończeniu Projektu.

Na przedmiotowym obszarze obecnie zmniejszyła się presja inwestycyjna, 

jednak biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się w przyszłości koncepcji re-

alizacji inwestycji OZE, w szczególności farm wiatrowych, w obszarze lub w jego 

sąsiedztwie, istnieje potrzeba opracowania działań prewencyjnych stanowiących 

profilaktykę ewentualnego konfliktu. 

Profilaktyka konfliktu

Wdrożenie działań w ramach realizowania profilaktyki konfliktu z zakresu ko-

munikacji społecznej i rozwijania dialogu społecznego oraz planowania inwestycji 

w kontekście oddziaływania na przedmioty ochrony na temat sieci Natura 2000, 

5.2. Proponowane plany działań na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej 
Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001
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wśród których wyróżnić należy w szczególności:

 • wprowadzenie przez RDOŚ obowiązku stosowania przez inwestorów 

farm wiatrowych strefy buforowej rozumianej jako teren okalający obszar 

będący bezpieczną przestrzenią dla przelatujących na żerowiska ptaków, 

np. pas o szerokości od 500 do 1000 metrów,

 • stosowanie przez organy wydające zgodę na budowę aktualnych wy-

tycznych dotyczących odległości turbin wiatrowych od zabudowań 

z uwzględnieniem polskich i zagranicznych dobrych praktyk oraz aktual-

nych danych europejskich,

 • przygotowanie map wrażliwości, na podstawie których można byłoby 

dokonywać oceny wpływu inwestycji i tym samym dobierać lokalizacje, 

w których realizacja takich inwestycji będzie możliwa,

 • informowanie społeczności lokalnej przez inwestora oraz władze gminy 

o inwestycji OZE na wszystkich etapach: planowania, następnie przy zło-

żeniu wniosku – przedstawienie firmy i planów dotyczących tego, jak bę-

dzie wyglądała procedura, przedstawianie wyników cząstkowych prowa-

dzonych konsultacji i uzgodnień, przedstawienie ostatecznych wyników, 

ostatecznego kształtu przedsięwzięcia,

 • umożliwianie szerokiego dostępu do informacji o inwestycjach dla wszyst-

kich interesariuszy na jak najwcześniejszym etapie (szerokie informowa-

nie społeczeństwa o planowanych inwestycjach i prowadzonych konsul-

tacjach poprzez gazetkę lokalną, ulotki wkładane do skrzynek, tablice 

informacyjne urzędów gmin, sołectwa, tablice informacyjne przy sklepach 

w sołectwach),

Fot. 19 
Podróżniczek 
(źródło: GDOŚ, foto. C. Korkosz)
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 • docieranie z informacją o inwestycji do zidentyfikowanej grupy docelowej 

(dotarcie przez proboszczów – z ambony, w szkołach – przez dzieci do 

rodziców),

 • informowanie społeczeństwa o szczegółach inwestycji oraz o prawach 

i możliwościach wpływu poszczególnych osób na kształt i efekt końcowy 

inwestycji (wytworzenie poczucia wpływu),

 • podawanie mieszkańcom przez inwestorów OZE, w szczególności farm 

wiatrowych, konkretnych informacji o planowanym przedsięwzięciu 

i prawdziwych danych dotyczących wpływu farm wiatrowych na zdro-

wie człowieka i środowisko,

 • zachęcanie społeczeństwa do wglądu w dokumentację na każdym etapie 

procedury realizowania inwestycji OZE, począwszy od etapu planowania,

 • przedstawienie lokalizacji inwestycji OZE zaplanowanej z uwzględnie-

niem wpływu na występujące w regionie formy ochrony przyrody,

 • wykonywanie rzetelnej (nie powierzchownej) ekofizjografii,

 • przedstawianie korzyści przez inwestora dla wszystkich interesariuszy 

i nawiązywanie współpracy przez strony,

 • organizowanie spotkań konsultacyjnych ze społecznościami lokalnymi na 

etapie studium,

 • organizowanie spotkań z niezależnymi ekspertami przyrodniczymi 

i ochrony zdrowia w celu rozwiania wszelkich wątpliwości związanych 

z planowanym przedsięwzięciem oraz umożliwienie wzajemnego wysłu-

chania wszystkich stron,

 • organizowanie odpowiedniej liczby spotkań (w zależności od potrzeb) 

z inwestorem w celu wyczerpania zgłoszonych zagadnień i wyelimino-

wania obaw,

 • wysłuchanie opinii mieszkańców podczas spotkań konsultacyjnych i do-

konania ich analizy,

 • prowadzenie spotkań w każdej wsi, której dotyczy inwestycja – już na eta-

pie planowania inwestycji i podejmowania pierwszych działań,

 • nieużywanie języka technicznego podczas spotkań, stosowanie języka 

prostego, zrozumiałego, ograniczenie stosowania słownictwa i sformuło-

wań zapożyczonych z innych języków,

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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 • prowadzenie konsultacji społecznych we współpracy z organizacjami 

ekologicznymi,

 • zobowiązanie inwestorów przez gminy do prowadzenia kampanii infor-

macyjnej o projektowanych inwestycjach OZE od podjęcia pierwszych 

działań zmierzających do zrealizowania planowanej inwestycji; stałe in-

formowanie o nowych dokumentach, które mają wpływ na mieszkańców 

i gospodarujących, a w przypadku prowadzenia konsultacji społecznych, 

organizowanie spotkań konsultacyjnych. Istotne byłoby wdrożenie współ-

pracy przez gminy i inwestorów z lokalnymi liderami w celu dobrego 

przepływu informacji i skutecznego procesu konsultacyjnego, 

 • w przypadku organizowania spotkań informacyjnych i konsultacyjnych 

przez gminy i inwestora na temat planowanych przedsięwzięć w zakresie 

elektrowni wiatrowych, skoncentrowanie się na prowadzeniu rozmów na 

konkretnych przykładach, w odniesieniu do zgłaszanych przez mieszkań-

ców i gospodarujących obaw; pożądane jest angażowanie niezależnych 

ekspertów (w tym przyrodników) i moderatorów lub mediatorów do pro-

wadzenia dyskusji,

 • organizowanie spotkań zawsze z udziałem moderatora lub mediatora.

Ponadto w ramach prowadzonej pracy warsztatowej NGR wytypował sześć 

obszarów tematycznych, które należałoby rozwijać w celu dalszej poprawy funk-

cjonowania obszaru, i interesariuszy z nim związanych, co stanowi najlepszy 

w ocenie NGR sposób prowadzenia działań z zakresu profilaktyki konfliktu. Po-

niżej znajduje się zestawienie wytypowanych przez NGR proponowanych działań 

oraz ich charakterystyka:

1. Edukacja 

2. Promocja i współpraca

3. Informowanie

4. Działania ochronne

5. Gospodarka lokalna i turystyka

6. Narzędzia – finanse i planowanie przestrzenne 
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Ad. 1. Edukacja

1) Opracowanie programu edukacji przyrodniczej o sieci Natura 2000 i obsza-

rach chronionych oraz wdrożenie go w ramach edukacji szkolnej poprzez 

uzupełnienie programu nauczania o treści związane z siecią Natura 2000 (na 

lekcjach przyrody, geografii, WOS-u, godziny wychowawczej). Edukacja mo-

głaby odbywać się także poprzez szkolne koła zainteresowań (organizowanie 

konkursów, zabaw i wypraw terenowych). Zajęcia byłyby prowadzone we 

współpracy z nadleśnictwami, organizacjami pozarządowymi, stowarzysze-

niami, centrami edukacji (w ramach ich działań statutowych). 

2) Przeprowadzenie przez odpowiedni miejscowo RDOŚ szkoleń dla rolników 

i innych grup gospodarujących na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej 

Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001, wskazujących na korzyści z usytu-

owania na obszarze, na jego walory przyrodnicze, na sposoby gospodarowania 

zgodnie z zasadami ochrony. Dodatkowo szkolenia mogłyby być organizowa-

ne przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, uczel-

nie, szkoły istniejące na obszarze. Ponadto zalecane jest prowadzenie stałej 

edukacji w internecie za pośrednictwem stron internetowych i e-learningu.

Ad. 2. Promocja i współpraca

NGR wypracowała również propozycje w zakresie promocji obszaru ze wzglę-

du na potrzebę zmiany wizerunku sieci Natura 2000 i rozwoju regionu, które war-

to uwzględnić w przyszłych działaniach podejmowanych w regionie:

Fot. 20 
Bocian biały 
(źródło: GDOŚ, foto. C. Korkosz)
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 • wydanie przewodników po obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej No-

teci i Kanału Bydgoskiego PLB300001,

 • opracowanie folderów promocyjnych i map,

 • stworzenie tablic promocyjnych z informacjami na temat sieci Natura 

2000, w tym na temat obszaru i przedmiotów ochrony,

 • wytyczenie ścieżek edukacyjnych,

 • prowadzenie zajęć terenowych,

 • organizowanie gier terenowych promujących kontakt z naturą, np. po-

przez stronę www.geocaching.com,

 • emisja filmów i programów TV na temat sieci Natura 2000,

 • obecność tematyki naturowej na jarmarkach, festynach, festiwalach,

 • emisja audycji radiowych,

 • wykreowanie ambasadorów regionu/obszaru, osób znanych w regionie, 

które promowałyby tematykę związaną z obszarem Natura 2000 Dolina 

Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001,

 • promocja lokalnych produktów pochodzących z obszaru – produktów 

„naturowych”,

 • uzupełnienie lokalnej i ponadlokalnej informacji turystycznej o treści związa-

ne z cennymi gatunkami naturowymi i obszarami występującymi w okolicy.

Najważniejsze dla realizacji działań promocyjnych jest w pierwszej kolejno-

ści nawiązanie współpracy przez wspomniane powyżej podmioty. Jako pierwszy 

musiałby powstać wykaz partnerów i kontaktów (w części to zadanie zostało zre-

alizowane przez stworzenie NGR), następnie należałoby określić potencjalne inte-

resy wszystkich stron i zadania dla poszczególnych partnerów, stworzyć wykaz 

oczekiwań poszczególnych podmiotów w zakresie tego, co miałoby być przedmio-

tem promocji, uświadomić wszystkim stronom korzyści ze współpracy i wspól-

nej promocji, a następnie stworzyć spis dobrych praktyk dotyczących sposobów 

promowania wypracowanych przez każdy zaangażowany podmiot oraz wykaz 

potencjalnych źródeł finansowania planowanych działań. Należałoby zwrócić się 

z prośbą do administracji rządowej i samorządowej o wsparcie oraz zaangażować 

sołectwa, LGD, szkoły, dziennikarzy, osoby prywatne, związki sportowe i harce-

rzy do podjęcia wspólnych działań promocyjnych.
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Ad. 3. Informowanie

Kolejnym istotnym elementem, stanowiącym odpowiedź na potrzebę podno-

szenia świadomości społecznej na temat istnienia obszaru, jest prowadzenie rze-

telnej i stałej kampanii informacyjnej dotyczącej obszaru Natura 2000 Dolina Środ-

kowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001. NGR w tym zakresie proponuje:

 • informowanie mieszkańców przy okazji rozsyłania druków urzędowych, 

np. wezwań do zapłacenia podatków (gruntowych, leśnych),

 • informowanie poprzez łatwo dostępne strony internetowe,

 • organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i integracyjnych promu-

jących obszar.

Ad. 4. Działania ochronne

1) Wdrożenie prowadzenia działań ochronnych przez odpowiednie RDOŚ, ze 

szczególnym uwzględnieniem analizy zapisów PZO i przyjęciem ewentual-

nych modyfikacji treści w taki sposób, aby zalecenia były zrozumiałe i zachę-

cające gospodarujących na obszarze do ich realizowania. 

2) Prowadzenie monitoringu gatunków inwazyjnych i wsparcie działalności ło-

wieckiej w ich zwalczaniu jest pomysłem na powiązanie i współpracę RDOŚ, 

kół łowieckich z prowadzącymi działalność turystyczną, w zgodzie z zasa-

dami ochrony. Dodatkowo, podmioty te, w ramach wzajemnej współpracy, 

mogą wspólnie działać na rzecz prowadzenia edukacji w zakresie gatunków 

chronionych i kontrolowanego łowiectwa. 

Prowadzenie działań ochronnych jest możliwe przy szerokiej współpracy 

RDOŚ z organizacjami lokalnymi i gospodarującymi na obszarze. Ważna jest także 

współpraca z gospodarstwami rybackimi w zakresie przeciwdziałania szkodom 

powodowanym przez bobry.

Ad. 5. Gospodarka lokalna i turystyka

NGR wyodrębniła jako istotne dla rozwoju regionu z poszanowaniem zasad 

ochrony przyrody zagadnienie gospodarki lokalnej i turystyki w odniesieniu do 

istnienia sieci Natura 2000. Byłoby to działanie mające na celu rozwój regionu 

z wykorzystaniem waloru, jakim jest istnienie sieci. NGR uznała, że do rozwoju 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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turystycznego tak atrakcyjnego przyrodniczo regionu w zgodzie z zasadami ochro-

ny przyrody, na rzecz zmiany wizerunku sieci i poprawy nastawienia społecznego 

do niej przyczyniłyby się:

 • dotacje dla osób prywatnych działających na rzecz rozwoju turystyki,

 • budowa ścieżek przyrodniczych przez samorządy i nadleśnictwa,

 • organizacja wycieczek rowerowych, kajakowych, nordic walking,

 • rozwój agroturystyki – bazy noclegowej, miejsc wypadowych dla grup 

o zainteresowaniach przyrodniczych (np. bird watching),

 • zorganizowanie grupy przyrodników jako lokalnych przewodników po 

obszarach naturowych (Dolinie Noteci),

 • promocja produktów lokalnych i lokalnej marki naturowej,

 • rozwój turystyki wodnej.

Ad. 6. Narzędzia – planowanie przestrzenne 

1) W pracach nad planowaniem przestrzennym w gminach powinno się uwzględ-

niać włączanie społeczności lokalnych i przyrodników, poprzez stosowanie 

szerokich konsultacji społecznych w formie spotkań plenarnych, organizowa-

nie „okrągłych stołów”, indywidualnych spotkań (np. przedstawicieli RDOŚ) 

z poszczególnymi właścicielami gruntów w celu wyjaśnienia znaczenia i war-

tości przyrodniczej obszaru. Przy opracowywaniu miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego konieczne jest uwzględnienie wymogów 

zawartych w PZO w związku z wymogami ochrony poszczególnych gatun-

ków będących przedmiotami ochrony obszaru. Niesie to za sobą konieczność 

przyjęcia określonych zasad gospodarowania na gruntach znajdujących się na 

obszarze. Dobrą praktyką byłoby powoływanie rad społecznych ds. planowa-

nia przestrzennego i wyznaczanie do kontaktów ze społecznościami lokalny-

mi osób najbardziej kompetentnych oraz dostępnych w ciągu całego procesu 

uchwalania MPZP.

2) Na terenach, na których występują zatwierdzone MPZP i sytuacja konkretnej 

działki (przeznaczenie) jest jasno określona, powinno nastąpić ograniczenie 

wymagań formalnych związanych z nakładaniem obowiązku przeprowadze-

nia OOŚ przy małych inwestycjach, dzięki czemu ich realizacja i proces uzyski-

wania pozwoleń zostanie usprawniony i skrócony. 
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3) Uwzględnianie przez gminy walorów przyrodniczych obszaru w planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz zagwarantowanie udziału przy-

rodników w zespołach zajmujących się planowaniem przestrzennym, co za-

gwarantowałoby przekazywanie na bieżąco wiedzy przyrodniczej członkom 

zespołów, w szczególności dotyczącej gatunków chronionych i siedlisk oraz 

wpływ ich występowania na zapisy MPZP.

Poniżej znajduje się zestawienie wytypowanych przez NGR możliwych inicja-

tyw dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052:

1. Informowanie o obszarze

2. Edukacja 

3. Promocja 

4. Wsparcie merytoryczne dla procesu podejmowania decyzji (dla 

urzędników)

5. Ochrona czynna 

6. Wsparcie finansowe

7. Komunikacja

8. Przeciwdziałanie konfliktom

9. Rozwiązywanie konfliktów

10. Struktura NGR i kwestie organizacyjne

5.3. Proponowane plany działań na obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy 
Beskidu Wyspowego PLH120052 

Fot. 21 
Nocek duży 
(źródło: GDOŚ)
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Ad. 1. Informowanie o obszarze

1) wdrożenie stałych działań informacyjnych o sieci Natura 2000 przez instytucje 

(RDOŚ w Krakowie), organizacje ekologiczne (lokalne i ogólnopolskie) oraz 

samorządy i ich jednostki (urzędy gmin, powiatowe centra edukacji ekologicz-

nej) możliwych do realizacji w ramach kompetencji poszczególnych jednostek 

polegających m.in. na:

 • opracowaniu (wspólnie przez NGO, jednostki samorządowe i RDOŚ w Kra-

kowie) i wywieszeniu plakatów promujących obszary Natura 2000 w gmi-

nach (samorządy gmin) i starostwach powiatowych (samorząd powiatu),

 • opracowaniu i udostępnieniu ulotek z mapkami zawierających informacje 

na temat obszaru i przedmiotów ochrony (wspólne działania samorządów 

gmin i powiatu, NGO),

 • stworzeniu instrukcji lub poradnika pod nazwą Ostoje	Nietoperzy	Beskidu	

Wyspowego (wspólnie NGO, samorządy gmin, powiatu z RDOŚ),

 • prowadzeniu przez NGO spotkań informacyjnych, uświadamianiu o szko-

dliwości czynników niebezpiecznych zarówno dla nietoperzy, jak również 

dla ludzi: np. nadmiernej chemizacji środowiska, zainicjowaniu w lokal-

nych mediach (radio, TV) audycji o obszarze i jego przedmiotach ochrony,

 • opracowaniu przez NGO wkładki do lokalnych gazet – dzienników, 

miesięczników, w tym miesięczników branżowych, np. dotyczących 

sadownictwa,

 • zamieszczaniu przez samorządy gmin w corocznej informacji o naliczeniu 

podatku od nieruchomości informacji o tym, że działka zlokalizowana jest 

na obszarze (jako uzupełnienie danych w wypisie z ewidencji gruntów),

 • wykorzystaniu wydarzeń, festynów, spotkań, imprez do informowania 

na temat obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 

PLH120052 (samorządy gmin, powiatu, RDOŚ, NGO),

 • informowaniu telefonicznie i osobiście przez członków NGR o tym, co wy-

pracowała NGR w zakresie promocji regionu pod nazwą Kraina Nietope-

rza NGO, wójtów, starostów, burmistrzów, oraz przeprowadzeniu akcji 

informacyjnej we współpracy z gminami na podstawie idei ustanowienia 

Krainy Nietoperza w regionie Beskidu Wyspowego skierowanej do miesz-

kańców i turystów,
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 • informowaniu przez NGO, na czym polega ochrona czynna, prezentowa-

nie dobrych przykładów – osób, które takie działania podejmują,

2) prowadzenie spotkań informacyjnych i konsultacyjnych przez RDOŚ w Kra-

kowie na terenie sołectw i gmin (np. w urzędach gmin), realizowanie w trakcie 

tych spotkań celów edukacyjnych i informacyjnych na temat sieci i gospoda-

rowania; wyjaśnianie nieporozumień związanych z interpretacją zapisów PZO 

i wątpliwości dotyczących gospodarowania i uzyskiwania zgody na realizację 

nowych inwestycji,

3) położenie nacisku w przyszłych projektach informacyjnych i promocyjnych 

na prezentowanie na przedmiotowym obszarze dobrych praktyk dotyczących 

współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi in-

teresariuszami występującymi na obszarze poprzez nagłaśnianie w mediach 

takich form współpracy oraz poprzez inne działania promocyjne wskazane 

przez NGR,

4) przedstawianie przez NGO, ARiMR, ODR, np. poprzez szkolenia, ulotki, do-

radztwo ekspertów dla rolników, sadowników, informacje na stronach inter-

netowych tych organizacji i instytucji, ryzyka wynikającego z wprowadzania 

do środowiska silnie działających środków chemicznych w rolnictwie – her-

bicydów, insektycydów, fungicydów itp., oraz informowanie sadowników 

o braku ograniczeń w stosowaniu legalnych środków ochrony roślin z tytułu 

ochrony nietoperzy.

Wspomniana wyżej inicjatywa NGR pod nazwą Kraina Nietoperza ma na celu 

promocję regionu i rozwój turystyki. Zakres działań w ramach tej inicjatywy obej-

mowałby informowanie społeczeństwa (przez internet, prasę, telewizję, audycje ra-

diowe, tablice informacyjne, ulotki) o walorach regionu i jego unikatowej wartości, 

jaką nadają mu liczne kolonie rozrodcze rzadkich gatunków nietoperzy. Celem by-

łoby także poszerzanie wiedzy społeczeństwa dotyczącej przedmiotów ochrony na 

obszarze i zachęcanie do odwiedzenia regionu Beskidu Wyspowego. Ponadto taka 

inicjatywa mogłaby wzbogacić i ukierunkować ofertę turystyczną tego regionu.

Wykonawcą działań informacyjnych, które zaproponowała NGR, może być 

zarówno podmiot sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 Ostoje Nietope-

rzy Beskidu Wyspowego PLH120052 (RDOŚ w Krakowie), jak również urzędy 

Plany działań na obszarach objętych Projektem



99

V
Plany działań na obszarach objętych Projektem

RAPORT NT. KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH DLA 5 OBSZARÓW NATURA 2000

gmin, na terenie których ustanowiony jest obszar, lokalne organizacje pozarządo-

we, parafie, które biorą udział w programie ochrony nietoperzy. Istotne jest, aby 

działania informacyjne były spójne ze sobą i aby zostało w nie zaangażowane jak 

najliczniejsze grono interesariuszy. 

Ad. 2. Edukacja 

1) kompleksowe wdrożenie działań edukacyjnych o przedmiotach ochrony ob-

szaru przez RDOŚ w Krakowie, organizacje ekologiczne we współpracy z gmi-

nami i starostwem powiatowym poprzez:

 • opracowanie mapy obszaru z napisaną przystępnym językiem informacją 

o przedmiotach ochrony,

 • prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży (w tym ćwiczeń terenowych) 

w szkołach różnego stopnia na temat sieci Natura 2000 i celów ochrony,

 • opracowanie „bajki o pudle” – napisanie w formie bajki historii o nietope-

rzu, który wpadł do mieszkania, i o tym, jak należy go uratować, by nie 

wyrządzić mu krzywdy poprzez delikatne umieszczenie go w pudełku 

i zamknięcie w nim do wieczora, a następnie bezpieczne wypuszczenie 

z pewnej wysokości,

 • prowadzenie konkursów tematycznych związanych z przedmiotami 

ochrony,

Fot. 22 
Nocek duży 
(źródło: GDOŚ)
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 • organizowanie pikników tematycznych związanych z nietoperzami,

 • zainstalowanie trwałych plakatów lub tablic informacyjnych o nietoper-

zach i sieci Natura 2000 w urzędach i w często odwiedzanych miejscach, 

np. w przychodniach,

 • wytyczenie naturowych ścieżek przyrodniczo–edukacyjnych,

 • prowadzenie cyklicznych warsztatów dla nauczycieli wraz z przygotowa-

niem dla nich materiałów,

 • edukowanie z zakresu czynnej ochrony – czym jest i na czym polega,

2) stworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej z obserwatorium nietoperzy (ka-

mery, internet) – na podobieństwo tego w Kopankach lub miejscowości Bren-

na, gdzie zostało ono zorganizowane przy udziale finansowym Unii Europej-

skiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

3) propagowanie przez NGO wiedzy (np. publikacje na stronach internetowych 

NGO, informowanie przez NGO społeczności lokalnych, np. podczas imprez 

lokalnych organizowanych przez samorządy) na temat zalet występowania nie-

toperzy w pobliżu człowieka i tego, że nie są niebezpieczne czy szkodliwe, oraz 

propagowanie wiedzy o ich potrzebach życiowych, promowanie pozytywnego 

wizerunku nietoperzy wobec uprzedzeń i zabobonów z nimi związanych,

4) ukazywanie przez NGO (poprzez np. publikacje na stronach internetowych 

NGO, informowanie przez NGO społeczności lokalnych, np. podczas imprez 

lokalnych organizowanych przez samorządy) wartości przyrodniczej starych 

drzew i drzewostanów poprzez prowadzenie edukacji przyrodniczej wśród 

społeczności lokalnej o wartości przyrodniczej takich obiektów oraz uświada-

mianie, że ochrona przyrody jest częścią naszej kultury.

Działania edukacyjne przysłużyłyby się do zwiększenia świadomości społecz-

nej na temat sieci Natura 2000 i objętych w ramach obszaru przedmiotów ochrony, 

w szczególności nietoperzy. Podobnie jak w przypadku działań informacyjnych, 

działaniami edukacyjnymi powinny zająć się podmioty występujące na przedmio-

towym obszarze, które wśród swoich działań statutowych mają elementy doty-

czące prowadzenia działań edukacyjnych, w szczególności związanych z ochro-

ną przyrody i środowiska. Działaniami edukacyjnymi mogłyby zająć się przede 

wszystkim placówki oświatowe występujące na przedmiotowym obszarze przy 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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merytorycznym wsparciu specjalistów z zakresu ochrony środowiska (np. RDOŚ 

w Krakowie, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych).

Ad. 3. Promocja 

1) uwzględnienie we wszystkich dokumentach ważnych dla rozwoju regionu 

i gmin (w tym strategiach rozwoju gmin, aktualizacjach powiatowych i gmin-

nych programów ochrony środowiska obejmujących ww. obszar) pomysłu 

NGR na utworzenie Krainy Nietoperza,

2) przy opracowywaniu strategii rozwoju gmin, przygotowanie, w konsultacji 

z NGR (np. w ramach warsztatów), szczegółowych rozwiązań w tych strate-

giach, m.in. dotyczących:

 • wspólnego logo dla regionu, nazwy, hasła promocyjnego, tablic informa-

cyjnych, tablic witających w Krainie, ścieżek edukacyjnych, ulotek, plaka-

tów, centrum edukacyjno-turystycznego, przyrodniczych placów zabaw 

z figurkami nietoperzy, maskotki regionu, wycieczek przyrodniczych,

 • produktów regionalnych wytwarzanych na obszarze naturowym ozna-

czonych logo Krainy,

3) w programach ochrony środowiska uwzględnienie zadań i działań przyjętych 

przez samorządy w strategiach rozwoju gmin,

4) szerokie promowanie w czasie lokalnych wydarzeń, festynów inicjatywy 

utworzenia Krainy Nietoperza na obszarze, pozyskanie patronatów dla tej 

inicjatywy,

5) wykorzystanie do promocji regionu produktów regionalnych,

6) zaprojektowanie logo dla produktów naturowych (z wykorzystaniem elemen-

tów logo sieci Natura 2000) i dotarcie do producentów produktów regional-

nych w celu zachęcenia ich do wykorzystania marki sieci Natura 2000 do pro-

mocji swoich produktów lokalnych,

7) cykliczne prowadzenie kampanii promocyjnej przez RDOŚ w Krakowie (po-

przez m.in. przekazywanie rzetelnej informacji o sieci Natura 2000 i wyelimi-

nowanie mitów dotyczących gospodarowania na obszarze), co przyczyni się 

do budowania wśród społeczności lokalnej i samorządów gmin pozytywnego 

wizerunku sieci Natura 2000, a przez to do uzyskania dalekosiężnego efektu 

środowiskowego,
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8) wykorzystanie do promocji sieci Natura 2000 lokalnych mediów, lokalnych 

imprez,

9) nawiązanie przez RDOŚ współpracy z lokalnymi NGO,

10) połączenie wspierającej m.in. turystykę w regionie akcji pod nazwą Odkryj 

Beskid Wyspowy z działaniami na rzecz sieci Natura 2000 (szczegóły akcji: 

www.odkryjbeskidwyspowy.pl),

11) organizowanie konkursów promujących obszary Natura 2000 i nawiązanie 

współpracy w zakresie prowadzenia konkursów i działań promocyjnych z Po-

wiatowym Centrum Ekologicznym w Limanowej, które służyłoby pomocą 

ekspercką (do konsultacji np. treści, działań związanych z obszarem Natura 

2000 podczas prowadzenia konkursów, projektów itp.),

12) prowadzenie terenowych warsztatów chiropterologicznych dla mieszkańców,

13) promowanie przez NGO (poprzez np. publikacje na stronach internetowych 

NGO, informowanie przez NGO społeczności lokalnych, np. podczas imprez lo-

kalnych organizowanych przez samorządy) zalet ekonomicznych i ekologicznych 

wynikających z ograniczania zabudowy rozproszonej, utrzymania i tworzenia li-

nearnych elementów środowiska – alei drzew wzdłuż dróg, szpalerów krzewów 

mogących stanowić istotne udogodnienia dla przemieszczania się nietoperzy.

Dobrym rozwiązaniem mogłoby być promowanie mody na bycie przyrodni-

kiem, wskazywanie zalet i satysfakcji płynących z obserwowania przyrody. Służyć 

temu mogą wystawy, konkursy oraz wycieczki o tematyce przyrodniczej. Ważne 

i wskazane jest prezentowanie zwycięzców i laureatów konkursów przyrodni-

czych oraz ich działań. Działania te mogą podejmować samorządy gmin, lokalni 

przyrodnicy, organizacje pozarządowe.

Ad. 4. Wsparcie merytoryczne dla procesu podejmowania decyzji (dla 

urzędników)

Uczestnicy spotkań NGR wskazali na skomplikowaną procedurę podej-

mowania decyzji, podczas której urzędnicy są zobowiązani do rozważenia po-

tencjalnego wpływu danego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Procedura 

w opinii członków NGR i uczestników spotkań jest trudna i wymaga wsparcia 

merytoryczno-przyrodniczego. 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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Grupa zaproponowała:

1) stworzenie wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej zajmującej się proble-

matycznymi zagadnieniami dotyczącymi decyzji środowiskowych związa-

nych z obszarami Natura 2000,

2) stworzenie punktu informacyjnego dla urzędników gminnych i powiatowych,

3) uruchomienie infolinii do spraw związanych z działalnością na obszarze Na-

tura 2000,

4) prowadzenie cyklicznych szkoleń w terenie dla urzędników samorządowych 

i prowadzenie ćwiczeń na konkretnych przykładach (case study), wsparcie 

merytoryczne przez RDOŚ w Krakowie przy realizacji projektów przez NGO.

Ad. 5. Ochrona czynna 

1) w odniesieniu do ochrony czynnej gatunków nietoperzy beneficjentami dzia-

łań mogą być RDOŚ, PGL Lasy Państwowe, NGO,

2) dla działań związanych z zaniechaniem eksploatacji siedlisk ze względu na 

ich wymogi ochrony beneficjentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, 

osoby nieposiadające osobowości prawnej,

3) dla działań związanych z poprawą stanu siedlisk przyrodniczych poprzez 

prowadzenie ekstensywnego sposobu użytkowania beneficjentami mogą być 

RDOŚ, PGL Lasy Państwowe, NGO, osoby fizyczne, osoby prawne, osoby nie-

posiadające osobowości prawnej,

4) ułatwione powinno być pozyskiwanie środków finansowych na czynną ochro-

nę dla społeczności lokalnych i wskazane byłoby zmniejszenie procentowego 

wkładu własnego dla ubiegających się o dofinansowanie na działania związa-

ne z czynną ochroną,

5) przeznaczenie krajowych środków pomocowych (z budżetu państwa lub 

ewentualnie z dużego projektu GDOŚ) na czynną ochronę gatunków i siedlisk 

(na konserwację, sprzątanie, usuwanie skutków wichury, np. usuwanie drzew 

powalonych w sąsiedztwie kościoła, w którym znajduje się siedlisko nietope-

rzy, i nasadzenie nowych itp.),

6) w ramach realizowanych w przyszłości projektów (edukacyjnych, informacyj-

nych czy promocyjnych) prezentowanie osób proekologicznych i ich działalno-

ści z zakresu czynnej ochrony (jako dobry przykład); dotyczy to wskazywania 
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mieszkańców stosujących dobre praktyki chroniące dziką faunę wokół nas, np. 

rozwieszanie budek lęgowych, zimowe dokarmianie ptaków; skutkiem takich 

działań jest poznawanie i stopniowy wzrost tolerancji dla zwierząt żyjących 

w otoczeniu człowieka. 

Dla realizacji ww. propozycji działań istotne jest nawiązanie współpracy z lo-

kalną lub ponadlokalną organizacją proekologiczną, która będzie mogła sprawo-

wać nadzór merytoryczny nad akcjami. Wsparcie merytoryczne ze strony tego 

typu organizacji mogłoby polegać m.in. na przygotowaniu wskazówek dla reali-

zacji takich działań jak:

 • budowa stanowisk zastępczych dla nietoperzy w przypadku pozbawienia 

populacji możliwości korzystania z dotychczasowej kryjówki (przypadek 

Żmiącej), 

 • prowadzenie monitoringu alternatywnego, co jest potrzebne w przypad-

ku ograniczenia dostępu do miejsca występowania kolonii rozrodczej nie-

toperzy (przypadek Podegrodzia),

 • wsparcie dla rolników i sadowników w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin, zaleceń dotyczących upraw i sposobów ich prowadzenia; 

promowanie na obszarze rolnictwa ekologicznego, informowanie o braku 

ograniczeń w stosowaniu środków ochrony roślin, o ile są one dopuszczo-

ne do obrotu i stosowania w Polsce, 

 • wsparcie dla realizacji przedsięwzięć mających na celu polepszenie jako-

ści siedlisk nietoperzy – obejmujące ewentualne zadrzewienia (nasadzenia 

drzew np. w pobliżu otworów wlotowych do strychów budynków sakral-

nych, w których znajdują się kolonie rozrodcze nietoperzy), zakrzewienia, 

prowadzenie odpowiedniej wycinki drzew, zachowanie starodrzewów na 

obszarze żerowisk, modyfikację oświetlenia obiektów oraz ewentualnie 

inne działania opisane np. w Podręczniku	najlepszych	praktyk	 ochrony	nie-

toperzy w lasach18.

Ad. 6. Wsparcie finansowe

1) pozyskiwanie wsparcia finansowego na działania wypracowane przez NGR od 

sponsorów, firm prywatnych, np. do działań z zakresu promocji, pozyskiwanie 

18	 	A.	Rachwald,	M.	Fuszara,	Podręcznik	najlepszych	praktyk	ochrony	nietoperzy	w	lasach,	Warszawa	2014.
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finansowania z funduszy, np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, z Funduszu Ekologiczne-

go, np. dla projektów edukacyjnych, bądź działań związanych z czynną ochroną, 

korzystanie ze wsparcia regionalnego (Urząd Marszałkowski), np. dla projektów 

związanych z rozwojem regionu, prowadzenie konkursów proprzyrodniczych 

z nagrodami fundowanymi przez sponsorów, wprowadzenie wynagradzania 

za czynną ochronę kolonii nietoperzy, także wykup obiektów konfliktowych na 

rzecz RDOŚ (ze środków wewnętrznych RDOŚ, GDOŚ, LIFE, budżetu państwa), 

budowa obiektów i zakładanie kolonii zastępczych w sąsiedztwie obiektów kon-

fliktowych, uzyskiwanie wsparcia finansowego na rzecz ochrony środowiska 

poprzez pozyskiwanie środków finansowych z ww. źródeł przez NGO na dzia-

łania wypracowane przez NGR, który samodzielnie nie może tego wykonać ze 

względu na nieposiadanie formy prawnej, korzystanie ze środków PROW przez 

gminy na działania związane z obszarem Natura 2000.

Ad. 7. Komunikacja

1) wdrożenie dobrej komunikacji zewnętrznej NGR – komunikowanie się NGR 

jako grona programującego działania na obszarze Natura 2000 z mieszkańca-

mi obszaru Natura 2000 poprzez:

 • spotkania, pocztę elektroniczną,

 • stworzenie przystępnej i popularnej platformy informacyjnej o sieci  

Natura 2000,

Fot. 23 
Nocek duży 
(źródło: GDOŚ)
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 • nawiązanie przez NGR współpracy z organizacjami pozarządowymi 

(LOP, PCE – Powiatowe Centrum Ekologiczne),

 • uruchomienie kanałów komunikacji i dotarcie do lokalnych liderów i sto-

warzyszeń, pasjonatów (np. ornitologów, chiropterologów),

 • wdrożenie współpracy na rzecz ochrony nietoperzy i realizacji założeń NGR.

Działania mogłaby realizować NGR we współpracy z NGO.

2) wypracowanie dobrej komunikacji wewnętrznej pomiędzy członkami NGR:

 • komunikacja telefoniczna i e-mailowa,

 • stworzenie fanpage’u na Facebooku, platformy informacyjnej,

 • spotkania grupy,

 • zapraszanie przez RDOŚ członków NGR do wspólnych działań w ramach 

prowadzonych przez RDOŚ konsultacji i spotkań ZLW (na podstawie po-

siadanej przez RDOŚ listy adresów e-mailowych),

 • wzajemne informowanie się członków NGR o wydarzeniach, festynach, 

spotkaniach, imprezach lokalnych (np. wydarzeniach w ramach akcji Po-

znaj Beskid Wyspowy),

 • wzajemne zapraszanie się przez urzędy mające swych przedstawicieli 

w NGR na organizowane przez siebie wydarzenia – również przez nad-

leśnictwa, urzędy (gminy, starostwa), RDOŚ itp. i wykorzystywanie tych 

spotkań do prowadzenia kampanii informacyjnej o sieci Natura 2000,

 • realizacja działań przez NGR, RDOŚ, samorządy (wzajemne informo-

wanie się przedstawicieli instytucji będących członkami NGR np. pocztą 

elektroniczną).

Dodatkowo NGR zwróciła szczególną uwagę na potrzebę wsparcia modera-

cyjnego i mediacyjnego komunikacji grupy. Aby grupa mogła skutecznie się ko-

munikować i współdziałać, potrzebuje czynnika ułatwiającego komunikację. Może 

być to zewnętrzny moderator, który wspiera grupę w kwestiach organizacyjnych, 

usprawnia komunikację pomiędzy poszczególnymi członkami NGR, dba o to, by 

przepływ informacji był jasny i odbywał się na bieżąco. Funkcję moderatora gru-

py mogliby pełnić także poszczególni członkowie NGR, którzy powinni wcześniej 

zostać odpowiednio przygotowani do pełnienia takiej funkcji, np. poprzez udział 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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w warsztatach poświęconych tej tematyce. Funkcja moderatora mogłaby być rota-

cyjna pomiędzy członkami NGR.

W przypadku występowania konfliktów w grupie niezbędne byłoby zaangażo-

wanie niezależnego, bezstronnego i zewnętrznego mediatora, który pomógłby gru-

pie przezwyciężyć trudności związane z różnicą zdań i funkcjonowaniem w grupie. 

Ad. 8. Przeciwdziałanie konfliktom

1) w ramach profilaktyki konfliktów zachęcanie, przez RDOŚ w Krakowie, orga-

nizacji ekologicznych i mieszkańców (lokalnych społeczności) do prowadzenia 

działań ochronnych (zaangażowanie lokalnej społeczności do czynnej ochrony 

i pokazywanie przykładów prawidłowo realizowanej ochrony czynnej),

2) informowanie społeczeństwa i samorządów gmin przez RDOŚ – przekazywa-

nie na bieżąco rzetelnych informacji o zmianach w przepisach prawa dotyczą-

cych obszarów Natura 2000,

3) stworzenie grupy złożonej z osób i instytucji popierających ideę sieci Natura 

2000 (m.in. organizacje proekologiczne, RDOŚ, lokalni przyrodnicy) i wspiera-

nie się w rozwiązywaniu miejscowych problemów,

4) wskazywanie lokalnym społecznościom zysków płynących z ustanowienia 

obszaru Natura 2000, np. promocja regionu: wzrost turystyki, rozbudowanie 

bazy gastronomicznej i noclegowej; promocja wartości kulturowych: remon-

ty kościołów; przybliżanie problematyki związanej z ochroną nietoperzy, ich 

przydatności, rozwiewanie obaw mieszkańców dotyczących nietoperzy (stwo-

rzenie tablic informacyjnych: „Tu są podkowce”),

5) informowanie się członków NGR o pojawiających się na obszarze trudnościach,

6) organizowanie spotkań ad hoc przez członków NGR w celu omówienia trudno-

ści i strategii dalszego działania.

Profilaktyka konfliktów jest niewątpliwie istotnym elementem systemu za-

pobiegania występowania konfliktów na obszarze. Poprzez podjęcie działań za-

proponowanych przez NGR można uniknąć wielu konfliktów na linii przyroda – 

człowiek. Prawdopodobnie, gdyby działania w ramach profilaktyki konfliktów 

były zastosowane na szerszą skalę na terenie całego obszaru, można byłoby unik-

nąć aktualnie występujących na obszarze konfliktów. Działania zaproponowane 
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w ramach profilaktyki konfliktów łączą się w sposób nierozerwalny z zagadnie-

niami dotyczącymi informowania i edukacji. Właśnie poprzez działania eduka-

cyjne i informacyjne można zapobiegać m.in. tworzeniu mitów dotyczących ogra-

niczeń w gospodarowaniu na obszarach Natura 2000, a tym samym eliminować 

źródła powstawania konfliktów. 

Ad. 9. Rozwiązywanie konfliktów

1) w ramach działań służących rozwiązywaniu ewentualnych przyszłych kon-

fliktów, wypracowanie modelu współpracy pomiędzy członkami NGR pole-

gającego na wzajemnym informowaniu się o konfliktach związanych z funk-

cjonowaniem na obszarze na jak najwcześniejszym etapie, czego skutkiem 

będzie podjęcie szybkich działań naprawczych przez podmioty sprawujące 

nadzór nad obszarem,

2) zaangażowanie lokalnych liderów do współpracy z NGR jako osób, które 

mogą mieć wpływ i oddziaływać na społeczności lokalne,

3) korzystanie ze wsparcia mediatorów w sytuacjach, w których nie udaje się 

rozwiązać konfliktu samodzielnie (jeszcze przed podjęciem działań formalno-

prawnych, takich jak skierowanie sprawy na drogę sądową),

4) prowadzenie spotkań konsultacyjnych przez moderatorów lub mediatorów,

5) kontynuowanie przez RDOŚ w Krakowie, z pomocą mediatorów, mediacji 

w Żmiącej; podjęcie działań rekomendowanych przez mediatorów (zaanga-

żowanie GDOŚ i podjęcie rozmów po wcześniejszym przeanalizowaniu pism 

otrzymanych od mieszkańców wsi i przystąpienie do dalszych rozmów) lub, 

w przypadku braku pozytywnego efektu mediacji, rozważenie zmiany zapi-

sów w PZO dla obszaru, ponieważ zalecane kontrole monitoringowe i prace 

porządkowe na strychach w przypadku Żmiącej i Podegrodzia w tym momen-

cie są utrudnione lub niemożliwe,

6) w Podegrodziu liczenie i obserwacje obecności nietoperzy można wykonywać 

zastępczo na zewnątrz kościoła podczas wieczornych wylotów nietoperzy na 

żerowiska, a w Żmiącej można byłoby utworzyć dla nietoperzy stanowisko 

zastępcze,

7) kontynuowanie działań w Podegrodziu, rozpoczęcie procesu nawiązywa-

nia kontaktu z kurią (biskupem) przez mediatorów; realizacja monitoringu 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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z zewnątrz przy wlotach dla nietoperzy w przypadku Podegrodzia (z uwagi 

na brak dostępu do stanowiska, monitoring możliwy wyłącznie z zewnątrz) do 

czasu rozwiązania konfliktu i nawiązania dobrej współpracy z proboszczem.

Ad. 10. Struktura NGR i kwestie organizacyjne

1) wyłonienie lidera grupy – przewodniczącego NGR,

2) rozdzielenie przez lidera konkretnych obowiązków pomiędzy członków NGR,

3) kontynuowanie spotkań NGR (najbliższe zadanie to stworzenie ulotki z od-

powiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ) – zamieszczenie ich rów-

nież w przyszłości na stronie internetowej NGR, przyszłej platformie itp.),

4) możliwie częste organizowanie nieformalnych spotkań NGR (w salkach pa-

rafialnych, urzędach, świetlicach), aby nie było to kosztowne, a dostępne dla 

wszystkich członków,

5) w miarę możliwości wskazane byłoby wsparcie organizacyjne spotkań przez 

moderatora, który m.in. porządkowałby zagadnienia podejmowane przez gru-

pę, dbałby o odpowiedni przepływ informacji pomiędzy członkami NGR oraz 

w porozumieniu z liderem grupy sprawował pieczę nad realizacją celów, jakie 

grupa sobie wyznaczyła,

6) jeśli grupa nie chciałaby się formalizować, wskazane byłoby udzielenie wspar-

cia nieformalnym działaniom NGR przez RDOŚ w Krakowie, np. poprzez do-

starczanie wiedzy eksperckiej.

Jednym z rozwiązań zapewniających trwałość struktur NGR mogłoby być jej 

ukonstytuowanie formalnoprawne. Ukonstytuowanie grupy umożliwiłoby monito-

rowanie wdrażania wypracowanych przez NGR wspólnych planów działań, m.in. 

poprzez aktywne uczestniczenie w konsultacjach społecznych odbywających się 

w ramach procedur SOOŚ przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i plani-

stycznych dla obszaru (m.in. MPZP, programów ochrony środowiska, strategii roz-

woju gmin). Rozwiązaniem alternatywnym mogłoby być włączenie NGR w struktu-

ry ZLW. Umożliwiłoby to monitorowanie przełożenia wypracowanych wspólnych 

planów działań do PZO, którego ustalenia dają wytyczne m.in. dla ww. dokumen-

tów planistycznych i strategicznych. NGR podejmując współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, samorządami, RDOŚ w Krakowie i społecznościami lokalnymi, 
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mogłaby jako niezależna jednostka być promotorem wspólnych planów działań.

NGR kontynuując swoje działania w ramach inicjatyw związanych z upo-

wszechnianiem informacji o obszarze, mogłaby podjąć współpracę rozpoczętą 

podczas spotkań NGR w zakresie wspólnego stworzenia broszury pod nazwą 

Ostoje	Nietoperzy	Beskidu	Wyspowego	PLH120052. 

Poniżej znajduje się zestawienie wytypowanych przez NGR aktualnych obsza-

rów działań oraz ich charakterystyka:

1. Działania systemowe/strategiczna współpraca

2. Rozwiązania techniczne

3. Poszerzanie stanu wiedzy (rozumiane jako prowadzenie badań, symu-

lacji, modeli)

4. Edukacja

5. Dialog i informowanie

Ad. 1. Działania systemowe/strategiczna współpraca

1) Wdrożenie, przez wiodące instytucje zarządzające wodami na poziomie cen-

tralnym, działań systemowych, takich jak: 

5.4. Proponowane plany działań na obszarze Natura 2000 Przełom Wisły  
w Małopolsce PLH060045 / Małopolski Przełom Wisły PLB140006

Fot. 24 
Dudek (źródło: GDOŚ, fot. H. Janowski)

Plany działań na obszarach objętych Projektem



111

V
Plany działań na obszarach objętych Projektem

RAPORT NT. KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH DLA 5 OBSZARÓW NATURA 2000

 • centralne sterowanie falą przeciwpowodziową,

 • budowa polderów zalewowych i suchych zbiorników,

 • przywrócenie naturalnego zalewu wodami rzecznymi,

 • retencję zaporową i naturalną (bioretencja – odtwarzanie mokradeł i gleb 

bagiennych),

 • odbudowanie konstrukcji regulacyjnych na rzece,

 • usuwanie rumowiska z międzywali,

 • wycinka drzew i zakrzaczeń wzdłuż budowli i wałów przeciwpowodzio-

wych w celu ograniczenia niszczenia budowli i wałów przez bobry,

 • renaturyzacja starorzeczy Wisły (mikropoldery),

 • budowa obiektów małej retencji w zlewniach poszczególnych rzek (dopły-

wów Wisły) i w zlewni rzeki Wisły w celu opóźnienia odpływu.

Równie istotne będzie wdrożenie na obszarze strategicznej współpracy zwią-

zanej z prowadzeniem strategicznej ochrony przeciwpowodziowej. Przykładem 

ww. współpracy strategicznej byłoby przekazywanie gminom przez dyrektora 

RZGW planów zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym i map zagrożenia 

przeciwpowodziowego i wdrożenie ich założeń (wprowadzenie ewentualnych 

zmian) w MPZP. 

Istotnym działaniem związanym z prowadzeniem strategicznej ochrony 

przeciwpowodziowej jest także likwidacja zabudowy na terenach zalewowych, 

co może zostać zrealizowane poprzez wprowadzenie systemu zachęt i obniżania 

podatków dla mieszkańców w celu zachęcenia ich do opuszczania terenów zale-

wowych oraz wprowadzenie systemu ubezpieczeń dla nowej zabudowy. Także 

powiększanie bądź utrzymywanie własności państwowej działek na terenach za-

lewowych stanowiłoby gwarancję możliwości decydowania o przeznaczeniu tych 

terenów i byłoby korzystne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej.

2) Wyznaczenie ogólnopolskiego lidera instytucjonalnego, powołanego do za-

rządzania Wisłą, oraz opracowanie strategii zarządzania ryzykiem powo-

dziowym na obszarze Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 / 

Małopolski Przełom Wisły PLB140006. Wdrożenie prac nad regulacjami praw-

nymi uwzględniającymi plan perspektywiczny (rozwiązania w przyszłości).
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3) Nawiązanie współpracy między odpowiednimi miejscowo RDOŚ a władza-

mi gmin oraz instytucjami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie sytuacjom 

kryzysowym związanym z powodziami, oraz podjęcie próby wypracowania 

wspólnych zasad postępowania w sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze 

katastrofalnym.

Ad. 2. Rozwiązania techniczne

1) Reaktywowanie szkolnictwa średniego technicznego i stworzenie, w ramach 

programu nauczania, specjalizacji hydrotechnicznej w odpowiedzi na potrze-

bę zapewnienia ciągłości istnienia wykwalifikowanej kadry hydrotechnicznej. 

Rozwiązaniem byłoby uruchomienie kierunków nauczania zarówno w szko-

łach zawodowych, technikach, jak i szkolnictwie wyższym – na zamówienie 

(również w formie stypendiów fundowanych). Zamawiającym byłoby kierow-

nictwo instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną i przedsiębiorcy. 

Zapewnienie ciągłości istnienia wyspecjalizowanej kadry pomogłoby we 

wdrożeniu działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji stanu 

urządzeń wodnych i dokonaniem oceny potrzeb w celu przygotowania strate-

gicznych planów zarządzania wodami, a następnie ich realizacji. NGR propo-

nuje powołanie zespołów ekspertów w ramach zarządów dorzeczy w składzie: 

hydrotechnicy z uprawnieniami (praktycy), planiści i przyrodnicy. Realizacja 

działań ujętych w strategicznych planach odbywałaby się poprzez współpracę 

poszczególnych instytucji (KZGW, RZGW, RDOŚ, WZMiUW) zgodnie z kom-

petencjami wynikającymi z przepisów prawa oraz stosownie do przypisanych 

w ww. planach działań. Ponadto stworzenie trwałego systemu finansowego 

na poziomie rządowym oraz włączanie do prac przyrodników na jak najwcze-

śniejszym etapie, najlepiej na etapie planowania i przygotowywania wszel-

kich inwestycji, zagwarantowałoby pełną realizację systemowych rozwiązań 

hydrotechnicznych. 

Ważnym aspektem jest również upowszechnianie wiedzy w zakresie najnow-

szych rozwiązań technologicznych, które należałoby prowadzić poprzez or-

ganizację szkoleń i kursów prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Ministerstwa Środowiska przez instytuty naukowe, uczelnie, pro-

ducentów najnowszych technologii.

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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Ad. 3. Poszerzanie stanu wiedzy (prowadzenie badań, symulacji, modeli)

1) Wsparcie badań naukowych przez instytucje i organizacje związane z ochroną 

środowiska (poprzez udzielanie grantów i odpowiednie składanie zamówień 

przez instytucje) dążących do poszerzania stanu wiedzy związanej ze składem 

gatunkowym międzywala, badaniem klimatu i badaniami hydrologicznymi. 

Wiązałoby się to w szczególności z potrzebą przeprowadzenia szczegółowej 

inwentaryzacji gatunków i siedlisk (również tych nieobjętych ochroną), pro-

wadzenia stałych badań nad biologią gatunków (zwłaszcza inwazyjnych), 

które to badania doprowadziłyby do znalezienia konsensusu związanego 

z wycinką lub przecinką pod kątem spływu fali powodziowej. Ważne było-

by prowadzenie stałych badań klimatu i badań hydrologicznych, tworzenie 

i testowanie modeli i symulacji, a następnie szerokie upublicznianie efektów 

inwentaryzacji i wyników badań.

Pożądana byłaby zmiana na poziomie centralnym w systemie finansowania 

badań naukowych i popularyzacja nowych technologii. Konieczne byłoby 

stworzenie systemu informacji o zakresie i aktualnym stanie badań, np. po-

przez utworzenie rzetelnego i stale aktualizowanego portalu internetowego. 

Wdrożenie powyższych działań jest możliwe jedynie poprzez zagwarantowa-

nie źródeł finansowania dla ich realizacji. Pozyskiwanie środków finansowych 

wsparłaby promocja wydawnictw lokalnych zawierających aktualne informa-

cje o prowadzonych badaniach i poszukiwanym sponsorze tych badań.

Fot. 25 
Żurawie 
(źródło: GDOŚ, fot. H. Janowski)
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Ad. 4. Edukacja

1) Wdrożenie systemowych działań edukacyjnych poprzez utworzenie pakietów 

edukacyjnych dla różnych grup wiekowych – dzieci i młodzieży.

2) Przygotowanie szkoleń branżowych dla różnych grup interesu, wykorzysta-

nie nowych technologii w edukacji (np. e-learningu), utworzenie kompendium 

wiedzy do wykorzystania na rzecz artykułów popularnonaukowych dotyczą-

cych najważniejszych zagadnień prawnych związanych z ochroną przeciwpo-

wodziową i biologią gatunków chronionych, także tworzenie ścieżek eduka-

cyjnych (wsparcie merytoryczne dla powstawania infrastruktury turystycznej 

i przyrodniczej w porozumieniu z gminami i LP). 

3) W celu opracowania materiałów merytorycznych na potrzeby realizacji powyż-

szych działań, konieczne byłoby stworzenie zespołu merytorycznego odpowie-

dzialnego za przygotowanie materiałów edukacyjnych, np. pakietu podstawo-

wych informacji. Jednym z zadań zespołu mogłoby być włączenie organizacji 

pozarządowych do wspólnej realizacji ww. działań. Prowadzenie dla uczniów 

dodatkowo punktowanych (np. ujętych na świadectwie szkolnym) zajęć poza-

lekcyjnych przez przedstawicieli NGO, instytucji i świata nauki byłoby jednym 

ze sposobów szeroko pojętej współpracy przy realizacji działań związanych 

z edukacją przyrodniczą. Ponadto pozytywne byłoby prowadzenie lobbingu 

na wyższych szczeblach politycznych w celu stworzenia kierunków studiów 

takich jak studia obszaru (łączące wiedzę z zakresu biologii, inżynierii, ochrony 

przyrody etc.) dostępnych w innych krajach Unii Europejskiej.

Ad. 5. Dialog i informowanie

1) Prowadzenie dla wszystkich zainteresowanych stron, przy wsparciu odpo-

wiednich RDOŚ, systemowego dialogu na poziomie regionu oraz dialogu na 

poziomie lokalnym. 

W skład grup dialogu wchodziliby przedstawiciele:

 • społeczności lokalnych,

 • urzędników: RZGW, RDOŚ, WZMiUW, samorządy,

 • przyrodników: naukowcy, organizacje pozarządowe.

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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Dialog przyjmowałby następujące formy:

 • dialog na poziomie lokalnym,

 • dialog na forum regionu,

 • spotkania w miejscach problemowych,

 • fora dyskusyjne dla przedstawicieli różnych form dialogu.

Organizowanie spotkań w miejscach problemowych, prowadzenie forum dys-

kusyjnego dla przedstawicieli wymienionych form dialogu (wspólne spotkania 

dla przedstawicieli grupy prowadzącej dialog na poziomie regionalnym z przed-

stawicielami grup prowadzących dialog na poziomie lokalnym). Ponadto podczas 

spotkań przekazywana byłaby wiedza o walorach przyrodniczych regionu i roz-

wiązaniach technicznych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

NGR, zastanawiając się nad możliwościami zrealizowania wymienionego po-

mysłu prowadzenia dialogu dotyczącego wymogów ochrony gatunków chronio-

nych w dolinie Wisły, wskazała, że osobą odpowiedzialną za prowadzenie dialogu 

społecznego powinna zostać konkretna osoba będąca przedstawicielem instytucji, 

która jest odpowiedzialna w regionie za gospodarowanie wodami. W tym przy-

padku zaproponowano, aby był to przedstawiciel Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Konieczne byłoby wyłonienie i zorganizowanie grupy roboczej składającej się 

z przedstawicieli poszczególnych grup dialogu oraz mediatora lub moderatora. 

Grupa robocza zapewniałaby przepływ informacji pomiędzy grupami dialogu. 

Spotkania powinny być organizowane w małych grupach, najlepiej na pozio-

mie gminy, aby umożliwić uczestnictwo społeczności lokalnej, ponieważ jej głos 

w prowadzonym dialogu jest niezbędny.

W ramach prowadzonego dialogu istotne byłoby również prowadzenie kam-

panii informacyjnej na temat wyników badań, regulacji prawnych, przekazywanie 

informacji o opracowaniach i stanowiskach Komisji Europejskiej w kwestiach do-

tyczących zasobów wodnych oraz o opracowaniach i stanowiskach Komisji Euro-

pejskiej w kwestiach dotyczących programu Natura 2000.

2) Wdrożenie przez odpowiednie RDOŚ stałej kampanii informacyjnej, która 

powinna odbywać się poprzez zintegrowany system informacji, np. stworze-

nie „Superportalu” dla obszaru z niezbędnym aktualizowaniem zawartych 
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informacji przez wyznaczony podmiot administrujący. Ponadto informa-

cje powinny być zamieszczane na Platformie Informacyjno–Komunikacyjnej 

(PIK), która została stworzona w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-

186/09 pod nazwą Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Na-

tura 2000 na obszarze Polski, w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP), na 

stronach internetowych wszystkich instytucji zainteresowanych współpracą 

w tym zakresie. Ważne jest kontynuowanie spotkań NGR i zainicjowanie spo-

tkań lokalnych w celu przekazywania aktualnych informacji i prowadzenia 

dyskusji. Konieczne jest zaangażowanie prasy lokalnej.

3) Przeprowadzenie przez GDOŚ spójnej ogólnopolskiej kampanii informacyjno-

-promocyjnej o obszarach Natura 2000, a przez RDOŚ akcji informacyjno-pro-

mocyjnej dotyczącej obszarów wśród ich mieszkańców. 

4) W ramach kontynuacji zainicjowanego w Projekcie dialogu, rozważenie moż-

liwości podtrzymania funkcjonowania i poszerzenia grupy NGR o nowych 

członków oraz promocję działalności NGR wśród instytucji i mieszkańców, np. 

poprzez warsztaty terenowe. W przypadku braku kontynuacji działań NGR, 

istnieje możliwość stworzenia podobnej grupy w ramach nowego projektu lub 

kontynuacji działań z inicjatywy samych członków. Pożądane jest przygoto-

wanie nowego projektu ukazującego dobre praktyki zagraniczne społeczno-

ściom lokalnym ze względu na bardzo wysoki walor edukacyjny wyjazdów 

studyjnych.

5) Prowadzenie szerokiego (rzeczywistego) dialogu poprzez prowadzenie kon-

sultacji społecznych w formie spotkań, odczytów, prelekcji na etapie przygoto-

wywania rozwiązań związanych z ochroną środowiska, w oparciu o aktualne 

dane i doświadczenia z innych krajów, np. Holandii. Współdziałanie w tym za-

kresie wszystkich zainteresowanych stron poprzez włączanie ich do prac nad 

rozwiązaniami, np. utworzenie grupy stałej współpracy (również podgrupy 

tematyczne). Organizowanie spotkań z ekspertami dla mieszkańców terenów 

zalewowych w celu prowadzenia stałej edukacji przyrodniczej i hydrologicz-

nej społeczności lokalnej na poziomie samorządu gminnego. Jeśli prace NGR 

miałyby być kontynuowane, to należałoby włączyć do NGR przedstawicieli 

zespołów kryzysowych w gminach.

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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6) Położenie większego nacisku na działania mediacyjne w przypadku konflik-

tów na linii człowiek – przyroda, stworzenie listy profesjonalnie przygotowa-

nych do pracy mediatorów specjalizujących się w sprawach przyrodniczych, 

którzy byliby zatrudniani w przypadku wystąpienia konfliktu albo sytuacji, 

w których nie wystarczyłby prowadzony dialog społeczny.

5.5. Proponowane plany działań na obszarze Natura 2000 Bieszczady 
PLC180001

W czasie spotkań NGR poszukiwano rozwiązań dla następujących zagadnień 

konfliktowych na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001:

1. Propozycje stworzenia MPZP gmin bieszczadzkich

2. Praktyka wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na 

budowę – jak ją usprawnić? 

3. Budowa infrastruktury sportowej/narciarskiej

4. Planowanie przestrzenne a konieczność opracowywania raportów 

środowiskowych 

5. Zabudowa rozproszona – co z nią zrobić?

6. Współpraca właścicieli gruntów i przyrodników podczas dokonywania 

inwentaryzacji przyrodniczej 

7.  Konflikty związane z budową domów i ochroną ptaków szponiastych 

8.  Konflikty związane z dużymi drapieżnikami

Fot. 26 
Wilki 
(źródło: GDOŚ,  
foto. C. Korkosz)
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Poniżej przedstawione zostały propozycje, przygotowane w oparciu o wnio-

ski wypracowane w trakcie spotkań NGR, dla poszczególnych interesariuszy 

z przedmiotowego obszaru, w tym zarządzających obszarem Natura 2000 Biesz-

czady PLC180001 (RDOŚ w Rzeszowie) oraz terenem, na którym obszar jest usta-

nowiony (władze gmin, władze powiatu), dotyczące możliwych dalszych działań 

na obszarze, których wdrożenie powinno się przyczynić do rozwiązania ww. kwe-

stii problematycznych.

Przedstawione rekomendacje dotyczą dwóch generalnych zagadnień:

1) tworzone w przyszłości MPZP, strategie rozwoju, aktualizacje programów 

ochrony środowiska powinny uwzględniać specyfikę obszaru Natura 2000 

Bieszczady PLC180001 i ograniczenia dotyczące gospodarowania na tym 

obszarze;

2) opracowywany plan ochrony powinien uwzględniać uwagi członków NGR do 

tego dokumentu, które mogą zostać uwzględnione na etapie tworzenia projek-

tu (współpraca NGR z ZLW).

Strategie rozwoju gmin bieszczadzkich powstały przed utworzeniem obszaru 

Natura 2000 Bieszczady PLC180001, dlatego nie uwzględniają jego celów ochrony. 

Podobna sytuacja dotyczy MPZP, które ustanowione są tylko na niewielkiej części 

gmin bieszczadzkich (jedynie kilka procent powierzchni gmin ma ustanowione 

MPZP).

Postuluje się uwzględnienie ustaleń planu ochrony dla obszaru Natura 2000 

Bieszczady PLC180001 we wszystkich dokumentach planistycznych i strategicz-

nych gmin, tj. w MPZP, strategiach rozwoju i programach ochrony środowiska.

Rekomenduje się uwzględnienie w strategiach rozwoju gmin zadań z za-

kresu rozwoju infrastruktury ochrony środowiska, w zakresie uporządkowania 

gospodarki ściekowej, odpadami, niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł energii, 

termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła, modernizacji źródeł ciepła wraz ze 

wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania, podmiotów odpowiedzialnych 

za realizację. 

W strategiach rozwoju gmin, aktualizacjach gminnych programów ochrony 

środowiska i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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bieszczadzkich należy uwzględnić zadania ochronne ujęte w planie ochrony ob-

szaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 (który jest obecnie opracowywany). Po-

winny być uwzględniane w ww. dokumentach strategicznych zadania ochronne 

przewidywane dla zachowania siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy 

siedliskowej na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001.

W planowaniu przestrzennym w MPZP gmin bieszczadzkich rekomenduje się:

 • uwzględnienie korytarzy ekologicznych i niedopuszczanie do fragmenta-

cji siedlisk przyrodniczo cennych, obniżanie fragmentacji oraz eliminowa-

nie zabudowy rozproszonej,

 • uwzględnienie wyników inwentaryzacji przyrodniczych19, opracowań 

ekofizjograficznych w celu dokładnego rozpoznania walorów przyrod-

niczych obszaru objętego planowaniem MPZP, co umożliwi zminima-

lizowanie kolizji między obszarami wyznaczanymi w ww. planach do 

określonych funkcji gospodarczych, usługowych czy zabudowy lub pod 

infrastrukturę a korytarzami ekologicznymi i areałami zajmowanymi 

przez populacje gatunków chronionych (dużych drapieżników, ptaków 

szponiastych), 

 • uwzględnienie wyników ww. inwentaryzacji przyrodniczych i opraco-

wań ekofizjograficznych w celu wyeliminowania kolizji korytarzy ekolo-

gicznych i areałów zajmowanych przez populacje gatunków chronionych 

oraz cennych siedlisk z planowaną zabudową, a także w przypadku pla-

nowania budowy infrastruktury sportów zimowych i realizowania innych 

inwestycji, niedopuszczanie do realizacji ww. inwestycji na terenie obsza-

rów leśnych,

 • zachowanie naturalnego przebiegu koryt rzek i potoków,

 • wprowadzenie zapisu w MPZP przy ustaleniach planistycznych realiza-

cji inwestycji liniowych, tj. dróg szybkiego ruchu, w zakresie zapewnie-

nia realizacji przejść dla zwierząt (np. tuneli i wiaduktów, mostów krajo-

brazowych, które są bardziej skutecznymi przejściami m.in. dla dużych 

drapieżników niż przejścia dolne i mosty, przepusty pod drogami – dla 

19	 	Przy	wykonywaniu	inwentaryzacji	przyrodniczych	(m.in.	w	ramach	opracowań	takich	jak	PO,	ekofizjograficznych,	PUL,	przy	opraco-
wywaniu	raportów	oddziaływania	na	środowisko)	wskazane	byłoby	informowanie	właścicieli	terenu,	na	którym	przeprowadzana	będzie	
inwentaryzacja,	o	prowadzeniu	badań.	Ponadto	wskazana	byłaby	obecność	właściciela	terenu	przy	inwentaryzacji,	dzięki	czemu	możliwe	
by	było	wyeliminowanie	potencjalnych	konfliktów	na	linii	właściciele	gruntów	–	przyrodnicy.
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przemieszczania się płazów – zwłaszcza w miejscach przecięcia trasą 

szybkiego ruchu dolin rzecznych),

 • na obszarach występowania dużych drapieżników dopuszczalne powin-

no być jedynie lokalizowanie nowych inwestycji w granicy istniejącej za-

budowy, należy natomiast wyeliminować lokalizowanie zabudowy, inwe-

stycji poza ww. granicami zabudowy i w rozproszeniu (np. w lesie oraz 

w oddaleniu od osiedli).

MPZP powinny uwzględniać ustalenia PO i mogą zostać uchwalone po przej-

ściu procedury SOOŚ, co zapewni uwzględnienie w tych planach celów ochrony 

obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 i uporządkuje planowanie przestrzen-

ne. Pokrycie całego obszaru gmin planami zagospodarowania przestrzennego wy-

eliminuje konieczność wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-

wania terenu. Pozwoli to w konsekwencji na usprawnienie procesu decyzyjnego 

prowadzącego do realizacji inwestycji.

W prowadzeniu gospodarki leśnej (a także w planach urządzenia lasów) zaleca się:

 • utrzymanie zróżnicowanej struktury wiekowej lasu, zachowywanie 

starodrzewu,

 • zapewnienie przestrzeni życiowej dla możliwie dużej liczby gatunków or-

ganizmów (m.in. przez pozostawianie starych drzew dziuplastych, staro-

drzewu do naturalnej śmierci),

 • zapewnienie odpowiedniej ilości martwego drewna (posuszu stojącego 

i leżaniny) na hektar,

 • naturalne odnawianie drzewostanu z zapewnieniem utrzymania w skła-

dzie gatunków domieszkowych,

 • stosowanie rębni złożonych z wydłużonym okresem odnowienia,

 • zaniechanie użytkowania w najlepiej zachowanych, stabilnych płatach 

zbiorowisk,

 • identyfikację płatów najcenniejszych siedlisk wymagających ochrony bier-

nej i zaniechanie użytkowania w ich obrębie,

 • ograniczanie dostępu do niektórych terenów z uwagi na konieczność wy-

eliminowania płoszenia zwierząt, niepokojenia zwłaszcza podczas zimy, 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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która jest istotnym okresem w życiu m.in. niedźwiedzi ze względu na 

gawrowanie; jedynie te drogi leśne, które są niezbędne do prowadzenia 

ścinki, powinny być odśnieżane, tak by ograniczyć niepokojenie śpiących 

zwierząt.

W strategiach rozwoju gmin, strategiach rozwoju turystyki rekomenduje się 

przede wszystkim ochronę przed nadmierną presją ruchu turystycznego poprzez:

 • sterowanie ruchem turystycznym (zwłaszcza w okresach jego nasilenia), 

wyeliminowanie dostępu dla ruchu turystycznego terenów ostoi zwierząt 

w celu wyeliminowania płoszenia zwierząt w ostojach oraz uwzględ-

nianie rozmieszczenia infrastruktury turystycznej zgodnie z ustaleniami 

z SOOŚ i PO,

 • ograniczenie użytkownikom pojazdów możliwości wjazdu do lasów 

(szlabany, przeszkody),

 • zastępowanie masowej turystyki narciarskiej (narciarstwo zjazdowe) 

przyjaznymi przyrodzie formami rekreacji (narciarstwo biegowe),

 • ograniczanie dostępności do cennych siedlisk i fragmentów ostoi dla tu-

rystów (regulowanie i limitowanie ruchu turystycznego), ograniczanie 

dostępu do lasów dla turystów zmotoryzowanych (przeszkody uniemoż-

liwiające wjazd pojazdów, w tym skuterów śnieżnych, motorów, quadów 

itd., z powodu niszczenia przez nie roślinności leśnej i płoszenia zwierząt),

Fot. 27 
Głuszec 
(źródło: GDOŚ,  
foto. C. Korkosz)
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 • opracowanie spójnej dla całego obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 

strategii rozwoju turystyki (lub jako część Strategii rozwoju gmin) mającej 

na  celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania turystyki na cele 

ochrony obszaru,

 • ograniczanie tzw. turystyki zmotoryzowanej (quady, skutery śnieżne, mo-

tory) poprzez uregulowanie ruchu ww. pojazdów, tj. stworzenie tras, na 

których poruszanie się takimi pojazdami byłoby dozwolone, i jednocze-

śnie egzekwowanie przez podmioty do tego uprawnione przestrzegania 

zasad ruchu (ograniczeń poruszania się wyłącznie do wyznaczonych tras 

na ww. pojazdach) nie tylko poprzez karanie łamiących prawo kierow-

ców, lecz także poprzez tworzenie przeszkód dla ruchu nieuprawnionych 

pojazdów (szlabany bądź inne przegrody na drogach leśnych),

 • wyeliminowanie pojemników na odpady rozmieszczonych wzdłuż szla-

ków turystycznych, ustawianie na początku i końcu szlaku pojemników 

tzw. niedźwiedzioodpornych (uniemożliwiających ich penetrację i uszko-

dzenie przez niedźwiedzie), egzekwowanie niestosowania się do zaka-

zu wyrzucania odpadów na szlakach turystycznych i ich systematyczne 

sprzątanie, 

 • wprowadzenie wymogów dla punktów gastronomicznych w zakresie po-

siadania planu gospodarowania odpadami i systemu zabezpieczeń (m.in. 

pojemników na odpady), co powinno warunkować otrzymanie pozwole-

nia na prowadzenie ww. punktów,

 • zakaz dokarmiania niedźwiedzi i innych zwierząt przez turystów (usta-

wienie na szlakach tablic informacyjnych z tym zakazem),

 • wdrażanie realizacji w ww. strategiach polityki unikania ubytków w sie-

dliskach gatunków i ich dzielenia (fragmentacji) w celu utrzymania 

właściwego stanu ochrony gatunku. Natomiast jako działanie kompen-

sacyjne, w przypadku braku możliwości uniknięcia strat w siedliskach ga-

tunków, dla których ochrony ustanowiono obszar Natura 2000 Bieszczady 

PLC180001 lub ich fragmentacji, możliwym rozwiązaniem jest odbudowa 

równoważnej ilości i powierzchni siedlisk, np. na obszarze zdegradowa-

nych korytarzy ekologicznych, lub likwidacja niepotrzebnych, nieużytko-

wanych dróg leśnych.

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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We wszystkich opracowaniach planistycznych i strategicznych obejmują-

cych obszar Natura 2000 Bieszczady PLC180001 powinny być uwzględnione cele 

ochrony tego obszaru, przede wszystkim utrzymanie jego wysokiej różnorodności 

biologicznej: zarówno gatunków ptaków, jak i pozostałych zwierząt, roślin oraz 

siedlisk przyrodniczych. Zapewnić należy realizację działań ochronnych wynika-

jących z opracowywanego planu ochrony tego obszaru. 

Podczas prac przy tworzeniu planu ochrony należy uwzględnić działania w za-

kresie ochrony m.in.: 

 • gatunków ptaków związanych w okresie lęgowym z rozległymi terenami 

leśnymi o charakterze puszczańskim oraz leśno-łąkowymi lub łąkowymi 

(wykorzystywanymi przez nie jako miejsce rozrodu i/lub żerowania,  

tj. bocian czarny, orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, puszczyk 

uralski, dzięcioł białogrzbiety, derkacz),

 • leśnych siedlisk przyrodniczych, nieleśnych siedlisk przyrodniczych 

(w tym typy związane ze ścianami skalnymi i połoninami oraz łąki, zioło-

rośla i torfowiska),

 • gatunków roślin o najliczniejszych na tym obszarze populacjach w Polsce 

(dzwonek piłkowany, tocja karpacka i ponikło kraińskie), 

 • bezkręgowców (biegacz urozmaicony, biegacz Zawadzkiego, nadobnica 

alpejska, krasopani hera, skójka gruboskorupowa) oraz kręgowców, dla 

których Bieszczady są jedną z najważniejszych ostoi w Polsce, takich jak 

duże drapieżniki (niedźwiedź brunatny, wilk, ryś) oraz żubr, brzanka, 

traszka karpacka.

Potrzebne jest opracowanie, a następnie wdrożenie miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 

na obszarze Bieszczad we wszystkich gminach na obszarze oraz w sąsiedztwie ob-

szaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001. Opracowanie ich dla całej powierzchni 

każdej gminy na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001 powinno być obo-

wiązkowe. Realizowanie zabudowy na obszarze w oparciu o decyzje o warunkach 

zabudowy powinno być wyeliminowane. Natomiast plan ochrony dla obszaru 

Natura 2000 Bieszczady PLC180001 należy opracować i jak najszybciej przyjąć. 
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MPZP powinny być spójne z PO, tak by umożliwiały realizację działań wyznaczo-

nych w PO.

Przeprowadzanie procedury SOOŚ, w tym konsultacji społecznych, dla 

wszystkich opracowań strategicznych i planistycznych, tj. Strategii rozwoju gmin, 

turystyki, programów ochrony środowiska gminnych i powiatowych, miejsco-

wych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, oraz aktualizacja tych do-

kumentów powinny zapewnić uwzględnienie w nich wymogów celów i przed-

miotów ochrony na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001. 

Plany działań na obszarach objętych Projektem
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Celem wizyt była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk przez człon-

ków Naturowych Grup Roboczych z partnerami zagranicznymi, jak również za-

poznanie się uczestników wizyt z rozwiązaniami stosowanymi w krajach Unii Eu-

ropejskiej. W efekcie mają one służyć nawiązaniu współpracy różnych instytucji, 

poznaniu sposobów włączania społeczności lokalnych oraz organizacji pozarzą-

dowych do działań związanych z rozwiązywaniem trudności i konfliktów na ob-

szarach Natura 2000, porównaniu zastosowanych rozwiązań oraz próbie zaimple-

mentowania poznanych rozwiązań w Polsce.

Zadaniem moderatora było przygotowanie wstępnych założeń dla każdej 

z pięciu wizyt studyjnych, a następnie przygotowanie propozycji lokalizacji wizyt 

w krajach Unii Europejskiej. Wykonawca przygotował po kilka propozycji lokali-

zacji przeprowadzenia wizyt studyjnych dla każdego z pięciu obszarów. Dokonu-

jąc wyboru odpowiednich lokalizacji, posłużono się wiedzą ekspercką z dziedzin 

przyrodniczych oraz wiedzą ekspercką z dziedziny rozwiązywania konfliktów 

w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. 

Ważne było rozważenie, czy proponowane typy konfliktów i sposoby ich rozwią-

zywania na danych obszarach odpowiadają zgłoszonym (na tych obszarach) za-

gadnieniom zawartym w zdefiniowanych osiach konfliktów. Przy wyborze desty-

nacji dodatkowo wzięto pod uwagę podobieństwo warunków biogeograficznych 

miejsc objętych Projektem i miejsc ewentualnej realizacji wizyty studyjnej dla po-

szczególnych obszarów.

Jednym z elementów realizacji zadań moderatora było przeprowadzenie dla członków 
NGR (w ramach odrębnego zamówienia publicznego) pięciu wizyt studyjnych, dedyko-
wanych po jednej, dla każdego obszaru Natura 2000 objętego Projektem. 



128

VI

RAPORT NT. KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH DLA 5 OBSZARÓW NATURA 2000

Poniżej przedstawione zostały wnioski z każdej wizyty studyjnej, w której 

uczestniczyli członkowie NGR z obszarów Natura 2000 objętych Projektem. 

Wizyta studyjna członków Naturowej Grupy Roboczej miała miejsce w dniach 

26–30 stycznia 2015 roku. Odbyła się w miejscowości Ostrava należącej do regionu 

Kraju Morawsko-Śląskiego Republiki Czeskiej.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie członków NGR ze sposobami roz-

wiązywania konfliktów występujących na obszarach Natura 2000 w Kraju Mo-

rawsko-Śląskim oraz wymiana doświadczeń w zakresie zapobiegania konfliktom. 

Przedstawiciele Urzędu Kraju Morawsko-Śląskiego oraz czeskich organizacji po-

zarządowych (Czech Union for Nature Conservation/ NGO Salamandr, Občanské 

sdružení Hájenka) przedstawili członkom NGR prezentacje obrazujące sytuacje 

problematyczne związane z ochroną przyrody na przykładzie obszarów Natura 

2000 Beskydy CZ0811022 i Beskydy CZ0724089, Jeseniky CZ071017.

Wnioski i rozwiązania możliwe do zaimplementowania w Polsce:

W aspekcie podnoszenia świadomości przyrodniczej oraz postrzegania idei 

sieci Natura 2000 przez społeczeństwo istotne jest wykorzystanie sposobów 

Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004

Fot. 28 
Wizyta studyjna Naturowej Grupy 
Roboczej w Czechach 
(źródło: GDOŚ)

Dobre praktyki – możliwość wykorzystania wyników każdej z pięciu wizyt studyjnych
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promocji stosowanych przez Czechów. Dość sceptyczne nastawienie Polaków do 

idei sieci Natura 2000 pokazuje, jak istotne jest zaimplementowanie działań takich 

jak przygotowanie billboardów, plakatów, ulotek, folderów przedstawiających 

społeczeństwu walory środowiskowe, przedmioty ochrony, ich istotę i rolę w eko-

systemach obszarów Natura 2000, a także zagrożenia związane z zaniechaniem 

działań ochronnych itp. 

Doświadczenia Czechów wskazują, że skutecznie przeprowadzone działania 

podczas realizacji projektów naturowych były zasługą nie tylko przedstawicieli 

urzędów, lecz także organizacji pozarządowych, szkół i wolontariuszy. Doświad-

czenie to pokazuje, jak istotna jest efektywna współpraca wielu jednostek w reali-

zacji wspólnego celu oraz dialog między interesariuszami. Należy więc rozważyć 

sposób skutecznego zaangażowania organizacji pozarządowych w utrzymanie 

ciągłego konstruktywnego dialogu. 

Istotne jest zaangażowanie szkół w działania na rzecz zabezpieczania przed-

miotów ochrony obszarów Natura 2000. W związku z tym niezbędne jest zaanga-

żowanie przyrodników (m.in. wolontariuszy) odpowiedzialnych za wstępną edu-

kację dzieci i młodzieży, a następnie organizację działań ochronnych na obszarach 

Natura 2000. 

W celu podnoszenia świadomości społeczeństwa, przy powoływaniu obsza-

rów Natura 2000, niezwykle korzystne jest prowadzenie wcześniejszych konsulta-

cji społecznych na predestynowanych obszarach.

Przeprowadzenie aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru pozwoli 

wskazać jednoznacznie przedmioty ochrony obszaru oraz jego granice. Pomoże 

ona uniknąć komplikacji związanych z ustanawianiem miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego uwzględniających potrzeby ochrony środowiska.

Korzystne byłoby również wprowadzenie ochrony umownej na wzór obo-

wiązującej w Czechach „smluvni ochrana”, w ramach której właściciel prywatny 

i administracja zgadzają się na pewne warunki użytkowania terenu predestyno-

wanego do włączenia w sieć Natura 2000. Nie tylko poprawiłoby to odbiór spo-

sobu powoływania sieci Natura 2000, lecz także ułatwiłoby prowadzenie działań 

ochronnych na tych obszarach z korzyścią dla środowiska.
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Członkowie Naturowej Grupy Roboczej wzięli udział w wizycie studyjnej 

w mieście Glasgow w Szkocji w dniach 27–31 stycznia 2015 roku.

Celem wizyty było poznanie rozwiązań dotyczących OZE realizowanych we 

współpracy ze społecznościami lokalnymi i NGO. Z tego też względu członkowie 

NGR odwiedzili największą lądową farmę wiatrową w Wielkiej Brytanii, jaką jest 

Whitelee Wind Farm, na którą składa się 215 turbin wiatrowych o łącznej mocy 

539 megawatów. Podczas wizyty odbyło się również spotkanie z przedstawiciel-

kami Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (RSPB). Jest to stowarzyszenie 

zajmujące się ochroną ptaków i monitowaniem ich występowania. RSPB cieszy 

się ogromnym zaufaniem społecznym, a jej działalność jest bardzo pozytywnie 

postrzegana przez ogół społeczeństwa. Naturowa Grupa Robocza zapoznała się 

z zasadami prowadzenia inwestycji związanych z farmami wiatrowymi w kontek-

ście ich oddziaływań na środowisko i człowieka.

Wnioski i rozwiązania możliwe do zaimplementowania w Polsce:

 • Prowadzenie działań związanych z ochroną środowiska przez przedsię-

biorstwa realizujące inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, 

Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego 
PLB300001

Fot. 29 
Wizyta studyjna Naturowej 
Grupy Roboczej w Szkocji 
(źródło: GDOŚ)

Dobre praktyki – możliwość wykorzystania wyników każdej z pięciu wizyt studyjnych
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w szczególności farmami wiatrowymi (działania minimalizujące oddzia-

ływanie na środowisko lub działania kompensujące to oddziaływanie).

 • Nakładanie na inwestora dużo większych obowiązków przed wydaniem 

wymaganych pozwoleń na realizację inwestycji (wymagane byłoby wpro-

wadzenie odpowiednich regulacji prawnych); należałoby nakładać na in-

westora obowiązek porozumienia się z władzami gminy, na obszarze któ-

rej planowana jest inwestycja, co do wykonania jasno określonych działań 

mających na celu ochronę środowiska, prowadzącą do zachowania bądź 

poprawienia jego stanu. Takie działania powinny być uzgadniane w po-

rozumieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, 

który ma kompetencje w tym zakresie oraz posiada wiedzę dotyczącą wa-

lorów przyrodniczych poszczególnych gmin.

 • Wskazany byłby udział organizacji pozarządowych na każdym etapie re-

alizacji i eksploatacji inwestycji. Organizacje pozarządowe (już od wstęp-

nego etapu planowania inwestycji) powinny opiniować proponowane 

przez inwestorów lokalizacje podczas procesu uzyskiwania pozwoleń na 

realizację inwestycji. Wykonanie dokumentacji potrzebnej do zrealizowa-

nia inwestycji powinno być finansowane przez inwestora, natomiast przy-

gotowanie dokumentacji powinno być zlecane niezależnym ekspertom 

wybranym przez organy, które wydają pozwolenia na realizację inwesty-

cji. Dzięki temu uniknie się możliwości wpływania inwestora na wyko-

nawców dokumentów.

 • Pożądane byłoby utworzenie sieciowej lub ogólnopolskiej organiza-

cji na wzór RSPB. W oparciu o istniejące w Polsce organizacje skupiają-

ce przyrodników i ornitologów (bardzo dobrze znające uwarunkowania 

środowiskowe regionów, w których działają) można by powołać ogól-

nopolską niezależną organizację, która pełniłaby funkcję doradczą dla 

organów rządowych lub samorządowych szczebla wojewódzkiego przy 

opracowywaniu dokumentów określających wrażliwość poszczególnych 

obszarów pod kątem lokalizowania farm wiatrowych. Dodatkowo ornito-

lodzy, zrzeszeni w nowej organizacji, mogliby analizować w skali całego 

kraju wyniki prowadzonych porealizacyjnych monitoringów przyrodni-

czych na farmach wiatrowych.
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 • Informowanie społeczeństwa o inwestycji i udział społeczny w podejmo-

waniu wiążących decyzji powinien być realizowany na większą skalę niż 

obecnie. Należałoby wydłużyć czas prowadzenia konsultacji społecznych 

i informowania społeczeństwa o planowanej inwestycji, o jej założeniach 

i potencjalnych zagrożeniach, a także zagwarantować lepszy dostęp do 

fachowej informacji o realizowanych inwestycjach społecznościom lokal-

nym. Aktualne terminy są zbyt krótkie z punktu widzenia możliwości 

osiągnięcia konsensusu społecznego dla planowanej inwestycji, szczegól-

nie w przypadku przedsięwzięć budzących wiele kontrowersji, a takimi 

są farmy wiatrowe. Dodatkowo dobrą praktyką inwestorów eksploatu-

jących farmy wiatrowe powinno być wspieranie finansowe lokalnych 

społeczności.

 • Turystyczne przystosowanie obszaru inwestycji (np. pod farmę wiatrową) 

jest zabiegiem umożliwiającym wykorzystanie terenu przez społeczność 

lokalną z korzyścią dla niej samej; teren może być zaadaptowany nie tyl-

ko na cele energetyczne, lecz także turystyczne i edukacyjne. Stworze-

nie infrastruktury (drogowej, rowerowej, turystycznej) na terenie farmy 

wiatrowej umożliwia rozwój turystyczny obszaru. Dodatkowo w ramach 

edukacji ekologicznej można by informować odwiedzających o walorach 

przyrodniczych, a także historyczno-kulturowych danego regionu.

Wizyta studyjna dedykowana dla tego obszaru odbyła się w dniach  

 19–23 stycznia 2015 roku w miejscowości Presov na Słowacji. 

Celem wizyty było zapoznanie członków NGR ze słowackimi rozwiązaniami 

w zakresie ochrony nietoperzy.

W trakcie wizyty studyjnej członkowie Naturowej Grupy Roboczej zapoznali 

się z realizowanym przez Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku projek-

tem LIFE10 NAT/SK/000079 pod nazwą Protection of Common Swift (Apus apus) 

and Bats in Buldings in Slovakia (BIODIV) dotyczącym ochrony nietoperzy i jerzy-

ków na Słowacji (prowadzonym w latach 2012–2015). 

Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052

Dobre praktyki – możliwość wykorzystania wyników każdej z pięciu wizyt studyjnych
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Wnioski i rozwiązania możliwe do zaimplementowania w Polsce:

 • Ścisła współpraca z proboszczami parafii, w których strychy kościołów 

są wykorzystywane przez nietoperze, polegająca na pomocy w uzyskaniu 

środków na remonty obiektów wykonywane zgodnie z wymogami ochro-

ny nietoperzy, sprzątaniu strychów poddaszy z guana oraz współpracy 

w badaniach monitoringowych (rozwiązanie można byłoby zaimplemen-

tować w szczególności w Żmiącej i Podegrodziu).

 • Podkreślanie konieczności stosowania bezpiecznych środków w leśnic-

twie i rolnictwie (przykład zatrucia kolonii nocków dużych Myotis myotis 

w kościele w Rajcu) oraz w sadownictwie w Żmiącej.

 • Wsparcie działań organizacji społecznych zabezpieczających strychy 

w sposób bezpieczny dla nietoperzy i sprzątających odchody w celu zmi-

nimalizowania sytuacji konfliktowych, np. wsparcie Polskiego Towarzy-

stwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, przy prowadzeniu umiejętnej ko-

munikacji ze społecznością lokalną.

 • Zaangażowanie wolontariuszy w prace na rzecz ochrony nietoperzy (np. 

działania edukacyjne, prelekcje w szkołach) – wsparcie podmiotów dzia-

łających na rzecz gatunków chronionych poprzez wolontariuszy.

 • Rozwiązania prawne – przygotowanie rozporządzenia zawierającego 

Fot. 30 
Wizyta Naturowej Grupy 
Roboczej na Słowacji 
(źródło: GDOŚ)
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taryfikator kar finansowych za realizowanie działań mających negatywny 

wpływ na stan gatunków chronionych, w tym za zabicie lub zniszczenie 

siedliska określonej lub oszacowanej liczby osobników chronionego ga-

tunku nietoperzy.

 • Rozszerzenie akcji edukacyjnej i informacyjnej – utworzenie Krainy Nie-

toperza na obszarach, gdzie znajdują się liczne kolonie rozrodcze nietope-

rzy. Stworzenie tablic informacyjnych: „Tu są podkowce”.

W celu wykorzystania w Polsce zebranych rozwiązań zagranicznych trzeba 

wziąć pod uwagę także polskie doświadczenia i potencjał, który występuje na ob-

szarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052. Chodzi 

przede wszystkim o działania Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro 

Natura” polegające na współpracy z księżmi (proboszczami) w parafiach, w któ-

rych strychy i dachy kościołów zostały wyremontowane ze środków przeznaczo-

nych na ochronę środowiska. 

Obszar Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 / Małopolski 
Przełom Wisły PLB140006 

Fot. 31 
Wizyta studyjna Naturowej 
Grupy Roboczej w Holandii 
(źródło: GDOŚ)

Dobre praktyki – możliwość wykorzystania wyników każdej z pięciu wizyt studyjnych
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Członkowie Naturowej Grupy Roboczej odbyli wizytę studyjną w miejscowo-

ści Deventer w Holandii w dniach 2–6 lutego 2015 roku. 

Celem wizyty było zapoznanie się członków NGR z rozwiązaniami w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Holandii.

W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy brali udział w wielu spotkaniach 

z przedstawicielami strony holenderskiej, wysłuchali wielu wykładów i prezen-

tacji, uczestniczyli w sesjach terenowych, a także w moderowanych dyskusjach. 

Spotkali się także z Wimem van Vilsterenem – koordynatorem programu Prze-

strzeń dla rzeki w Deventer, i z przedstawicielem spółki wodnej Waterschap Groot 

Salland Pieterem Lamsem. Uczestnicy udali się również z wizytą do prywatnego 

gospodarstwa rolnego, które położone jest na terenach objętych programem. 

Wnioski i rozwiązania możliwe do zaimplementowania w Polsce:

 • Polskie rzeki, w tym Wisła na odcinku objętym ochroną, wymagają zwięk-

szenia przestrzeni – w praktyce jest to poszerzenie międzywala, czyli od-

sunięcie wałów przeciwpowodziowych od rzeki na większą odległość. 

W miejscach, gdzie nie wiąże się to z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi 

bądź ich mienia, może to być rezygnacja z wałów przeciwpowodziowych 

i umożliwienie rzece swobodnego rozlewania się w dolinie.

 • Ważne byłoby doprowadzenie do powstania krajowych strategii i rozwią-

zań dotyczących gospodarowania zlewniami rzek i zasobami wodnymi 

wraz z koncepcją stopniowego rozbierania wałów i zwiększania natural-

ności rzek w miejscach, gdzie zostały one wcześniej ograniczone wałami. 

 • Wskazane byłoby zachęcenie rolników do przystąpienia do programów 

rolno-środowiskowych i przedstawienie korzyści z nich płynących. Wy-

maga to prowadzenia stałej akcji edukacyjnej, która polegałaby na infor-

mowaniu wszystkich rolników o możliwościach przystąpienia do pro-

gramów i udzielenia rolnikom pomocy w poruszaniu się po wszelkich 

zawiłościach formalnoprawnych.

 • Istotne jest rozwiązanie problemu gospodarowania zasobami wodnymi 

w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ingerencję w naturalne proce-

sy kształtowania się dolin rzecznych. Ważne jest, by w przemyślany sposób 

budować nowe wały przeciwpowodziowe (tylko tam, gdzie to konieczne), 
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natomiast tam, gdzie można – rozbierać na pewnych odcinkach stare wały 

i tworzyć poldery.

 • Ważne jest prowadzenie ekstensywnego rolnictwa w międzywalu i w ca-

łych dolinach rzecznych, tak aby zachować w dobrym stanie występujące 

tam chronione siedliska przyrodnicze.

 • Istotne jest prowadzenie transparentnej polityki wodnej. O wszelkich pla-

nach muszą być powiadamiane społeczności lokalne. Udział społeczeń-

stwa na wszystkich etapach procesu decyzyjnego musi być faktyczny 

i stosowany na większą skalę niż obecnie.

 • Potrzebne są rozmowa, edukacja i informacja (w Holandii rozmowy 

z mieszkańcami i dyskusje nad projektem trwały ponad cztery lata). Tę 

kulturę dyskusji, podmiotowego traktowania społeczności lokalnych, in-

formowania o wszelkich planach oraz transparentności wszystkich pla-

nów i działań powinno się zaimplementować do polskiej rzeczywistości.

W celu wykorzystania holenderskich doświadczeń trzeba mieć świadomość 

odmiennej specyfiki polskich i holenderskich rzek. Holenderskie doświadczenia 

mogą być przydatne w Polsce, lecz należy dążyć w jak największym stopniu do 

zachowania naturalnego biegu polskich rzek i wykorzystania ich walorów.

Wizyta dla niniejszego obszaru została zorganizowana w dniach 19–23 stycz-

nia 2015 roku na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) w Czechach.

Celem wizyty studyjnej było zdobycie przez członków NGR zagranicznych 

doświadczeń związanych z gospodarowaniem na obszarze naturowym oraz po-

znanie rozwiązań, które mogą posłużyć jako dobre praktyki w zakresie osiągania 

kompromisów w określonym w osi typie konfliktu.

Członkowie NGR mieli możliwość poznania rozwiązań stosowanych w Kar-

konoskim Parku Narodowym (KPN) zaprezentowanych przez przedstawicieli 

KPN, a także poznania stosowanych rozwiązań w praktyce podczas wizyty w te-

renie wraz z przedstawicielem KPN.

Obszar Natura 2000 Bieszczady PLC180001

Dobre praktyki – możliwość wykorzystania wyników każdej z pięciu wizyt studyjnych
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Wnioski i rozwiązania, które można zaimplementować w warunkach polskich:

 • Potrzebny jest dialog między różnymi grupami interesariuszy w sprawie 

ochrony przyrody (przy planowaniu inwestycji na obszarze Natura 2000 

Bieszczady PLC180001) dla rozwiązywania konfliktów.

 • Wyciągi narciarskie łatwiej jest budować na terenie, który miał wcześniej 

już takie tradycje i infrastrukturę turystyczną. Występujące przy inwe-

stycjach ograniczenia wynikają z celów ochrony, dla których osiągnięcia 

utworzono obszar Natura 2000 Bieszczady PLC180001 (np. większe ogra-

niczenia są dla inwestycji liniowych czy zabudowy rozproszonej na obsza-

rze występowania dużych drapieżników z uwagi na ich areały i korytarze 

migracyjne). 

 • Należy skupić się na inwestycjach, które zapewniają klientów na dłuższy 

czas, wpływają na rozwój regionu, a także pozostają w zgodzie z wymo-

gami ochrony środowiska. Warto zwrócić większą uwagę na inwestycje 

oddziaływające na środowisko w mniejszym stopniu, np. trasy rowerowe, 

trasy narciarstwa biegowego, niż na np. zjazdowe trasy narciarskie.

 • Dobrą praktyką może być stworzenie na terenie Bieszczad grupy eksper-

tów lub grupy roboczej – wzorem grupy czeskiej funkcjonującej na obsza-

rze Karkonoskiego Parku Narodowego w Czechach (zajmującej się m.in. 

opiniowaniem rozwiązań przy realizacji inwestycji na tym obszarze oraz 

dokumentów strategicznych, np. strategii rozwoju gmin, czy planistycz-

nych, np. MPZP). W skład polskiej grupy powinni wchodzić przedstawi-

ciele: Bieszczadzkiego Parku Narodowego, RDOŚ w Rzeszowie, gmin le-

żących na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001, lokalnych NGO, 

Lasów Państwowych (nadleśnictw), związku hodowców owiec, organiza-

cji pozarządowych, przyrodników.

Warto tworzyć nieformalne grupy, które mogłyby wspólnie wypracowywać 

interpretację przepisów prawa i procedur. Docelowo grupy robocze powinny się 

ukonstytuować, co ułatwiłoby współpracę interesariuszy na obszarach Natura 

2000. Grupy te mogłyby ponadto uczestniczyć w konsultacjach społecznych pro-

wadzonych przy strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko dla doku-

mentów planistycznych i strategicznych gmin na obszarach Natura 2000 (m.in. 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju gmin itd.).
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW WIZYT STUDYJNYCH

Charakterystycznym zjawiskiem zaobserwowanym podczas wizyt studyjnych było 
ogromne zaangażowanie uczestników w  merytoryczne dyskusje i  rozważania na te-
mat zaprezentowanych im rozwiązań wdrażanych w innych krajach na obszarach Natu-
ra 2000. Wnioski z wizyt inspirowały uczestników do dalszych działań po powrocie do 
Polski i skłaniały do uwzględnienia zaprezentowanych rozwiązań na gruncie krajowym. 
Wprowadzony element wizyty studyjnej jest cennym etapem realizacji działań ze wzglę-
du na wysoki walor edukacyjny przedsięwzięcia. Podczas wizyt miała miejsce zarówno 
stała wymiana wiedzy pomiędzy delegacjami polskimi a przedstawicielami organizacji 
i instytucji w odwiedzanych krajach, jak i wymiana wiedzy i informacji pomiędzy uczest-
nikami ze strony polskiej pomiędzy sobą (również podczas spotkań nieformalnych). Pod-
czas wizyt studyjnych często pojawiały się spostrzeżenia uczestników związane z wiel-
ką potrzebą wymiany doświadczeń różnych grup interesów na obszarach Natura 2000, 
wzbogaconej o przepływ wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami z różnych 
krajów Unii Europejskiej. Bez względu na miejsce wizyty członkowie NGR podkreślali 
wagę tych działań. Istotne jest, iż w wyniku wizyt studyjnych można było zaobserwować 
stopniowe przenoszenie świadomości polskich obywateli z  poziomu interesów lokal-
nych na poziom wspólnotowy.

Fot. 32 
Wizyta studyjna Naturowej 
Grupy Roboczej w Holandii 
(źródło: GDOŚ)

Dobre praktyki – możliwość wykorzystania wyników każdej z pięciu wizyt studyjnych
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Obszar I – obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004

Dalekosiężny efekt środowiskowy określony dla niniejszego obszaru to: 

„Projekt – identyfikacja i analiza przypadku. Przygotowanie dobrej praktyki za-

rządzania obszarami Natura 2000 na podstawie doświadczeń z innego regionu / 

województwa, w którym równocześnie realizowane były inwestycje „prorozwo-

jowe” dofinansowane z funduszy UE, a rozwój obszaru odbywa się w sposób 

zrównoważony”.

Niezwykle istotna była analiza przypadków dobrych praktyk na obszarach 

Natura 2000 w połączeniu z działaniami prorozwojowymi w kraju i za granicą. 

Dlatego też cenny dla członków NGR był udział w wizycie studyjnej i zapoznanie 

się z praktykami związanymi z zarządzaniem obszarami Natura 2000 w Krainie 

Morawsko-Śląskiej łączącymi działania prorozwojowe. 

Analizując dobre praktyki zarządzania obszarami Natura 2000 w Polsce, 

zwłaszcza przez pryzmat korelacji realizacji projektów prorozwojowych dofinan-

sowanych z UE ze zrównoważonym rozwojem obszaru, moderator skoncentrował 

się na przypadku Janowa Lubelskiego, który – w polskich warunkach – jest pew-

nym modelowym rozwiązaniem. 

W czasie pracy moderatora z członkami każdej NGR koncentrowano się na działaniach 
moderacyjno ‑mediacyjnych. Wynikiem tych działań było opracowanie planów działań 
dla każdego obszaru objętego Projektem. Wdrożenie tych planów działań umożliwi osią‑
gnięcie wymiernych korzyści środowiskowych w postaci dalekosiężnego efektu środo‑
wiskowego dla każdego z obszarów.



142

VII

RAPORT NT. KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH DLA 5 OBSZARÓW NATURA 2000

Gmina Janów Lubelski zajmuje ogółem powierzchnię 17 824 hektarów. Na ob-

szarze tym znajduje się:

 • 11 035 hektarów lasów i gruntów leśnych (61,9%)

 • 4727 hektarów użytków rolnych (26,5%)

 • 2062 hektary sklasyfikowane jako pozostałe grunty i nieużytki (11,6%)20

Znajdujące się na terenie gminy Lasy Janowskie to jeden z pierwszych leśnych 

kompleksów utworzonych w grudniu 1994 roku. Kompleks powstał na obszarze 

liczącego ponad 31,6 tysiąca hektarów Nadleśnictwa Janów Lubelski (pod wzglę-

dem powierzchni zaliczanego do jednego z największych w kraju) podlegającego 

organizacyjnie RDLP w Lublinie21. Tutejsza przyroda ożywiona i nieożywiona, 

z powodu ponadprzeciętnych walorów przyrodniczych, znajduje się w grani-

cach utworzonego w 1984 roku Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie (o po-

wierzchni 39,1 tysiąca hektarów, a więc park wykracza poza obszar nadleśnictwa) 

i w sąsiedztwie obszarów sieci Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005 i Uroczy-

ska Lasów Janowskich PLH060031, toteż podlega różnorodnym formom ochrony 

prawnej.

Z uwagi na obowiązywanie określonych zasad gospodarowania oraz moż-

liwości wykorzystania i zagospodarowania terenu, na obszarze gminy udało się 

utworzyć Park Rekreacyjny ZOOM Natury.

Ideą powstania Zoomu Natury było połączenie edukacji przyrodniczej z roz-

rywką, dlatego też miejsce stało się atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

W powstałym parku można m.in. dotknąć, powąchać i obejrzeć w powiększeniu 

różne gatunki roślin czy owadów. W laboratoriach Parku Rekreacji Zoom Natury 

w Janowie Lubelskim można m.in. usłyszeć odgłosy włochatki czy śmieszki, jak 

również poczuć zapach świerku pospolitego czy mięty. Jedną z atrakcji dla dzieci 

są opowieści mrówki z multimedialnej jagody. Park powstał z myślą o ornitolo-

gach, przyrodnikach, ekologach, ogrodnikach, zielarzach, fotografach, odkryw-

cach, poszukiwaczach przygód i niezwykłych wrażeń22.

 • „Zoom Natury to ogromny park rekreacji (o powierzchni ponad 10 hekta-

rów) położony nad Zalewem Janowskim.

20	 	http://www.janowlubelski.pl/gmina–janow
21	 	http://www.janowlubelski.pl/wizytowki/miejsca–warte–zobaczenia/lasy–janowskie
22	 http://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/n,1000162984,zoom–natury–w–janowie–lubelskim–otwarcie–laboratoriow–edukacyjnych–

nad–zalewem–cennik.html
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 •  Zoom Natury to przepiękna, piaszczysta, powydmowa plaża ciągnąca się 

na przestrzeni 500 metrów.

 • Zoom Natury to plac pozytywnej energii, pasaże spacerowe z fontanna-

mi, ścieżki rowerowe, siłownie zewnętrzne i bulodrom otoczone naturalną 

roślinnością.

 • Zoom Natury to jeden z najatrakcyjniejszych w Polsce parków linowych.

 • Zoom Natury to nowoczesne laboratoria edukacyjne łączące aktywne po-

znawanie świata z zabawą”23.

Park jest najlepszym przykładem dobrej praktyki rozwoju i działalności czło-

wieka w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, którego założenia można przeło-

żyć także na inne obszary. Dodatkowo w przypadku Zoomu Natury projekt był 

współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2007–2013).

W przypadku analizowanej Puszczy Białowieskiej zaczątkiem realizacji ta-

kiej praktyki mógłby być projekt LIFE „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej 

– Kraina Żubra” zrealizowany w latach 2006–2010 przez Instytut Biologii Ssaków 

PAN w Białowieży, Białowieski Park Narodowy, Fundację „Zielone Płuca Polski” 

oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z trzema 

23	 	http://zoomnatury.pl/p/o–zoom–natury

Źródło:	http://www.janowlubelski.pl/node/817
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nadleśnictwami: Białowieżą, Browskiem i Hajnówką. Projekt ten znalazł się wśród 

13 najlepszych projektów wyłonionych przez Komisję Europejską z ponad 200 pro-

jektów, których realizację rozpoczęto w okresie 2004–2006. Głównymi celami pro-

jektu były poprawa sytuacji żubra w regionie Puszczy Białowieskiej oraz wdrożenie 

bądź rozpoczęcie działań, które zapewnią długoterminową ochronę i zachowanie 

tego gatunku. Wyznaczenie i wdrożenie korytarzy ekologicznych, budowa paśni-

ków i wodopojów oraz rekultywacja łąk śródleśnych, szeroko zakrojona kampania 

informacyjno-edukacyjna to przykłady zrealizowanych działań, które umożliwiły 

zwiększenie zasięgu występowania żubrów oraz wzmocniły społeczną akceptację 

gatunku w regionie24. Podjęcie dodatkowych działań, analogicznych do tych pro-

wadzonych w ramach inicjatywy Zoom Natury, które mogłyby zostać uzupełnione 

o zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla turystów, umożliwiłoby stworze-

nie parku edukacyjnego nastawionego na ochronę i promocję tego gatunku.

Przykład działania, zaprezentowany w formie Zoomu Natury, pokazuje, że 

możliwe jest realizowanie inwestycji na obszarze gminy naturowej. Może on po-

służyć jako identyfikacja i analiza przypadku do przełożenia na dobrą praktykę 

rozwoju i działalności człowieka w zgodzie z zasadami ochrony przyrody i do 

zastosowania dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004.

Praca NGR wykazała, że dodatkowymi elementami, które w sposób pośredni 

przyczyniają się do osiągnięcia dalekosiężnego efektu środowiskowego, są infor-

macja, komunikacja i promocja obszarów Natura 2000, mówienie językiem korzy-

ści oraz opieranie się na faktach i rzetelnych danych. Dodatkowo działaniem po-

średnim będzie także zgodne z zasadami ekorozwoju gospodarowanie zasobami 

przyrody. 

Dalekosiężny efekt środowiskowy określony dla niniejszego obszaru to „Pro-

jekt – mapa wrażliwości dzikiej fauny i flory, aby identyfikować obszary, gdzie 

planowana jest budowa elektrowni wodnych lub wiatrowych. Teren ten powi-

nien być rozważany jako obszar występowania niskiego, średniego lub wysokie-

go ryzyka dla dzikiej przyrody i Natury 2000, zarówno w, jak i poza obszarami 

24		http://krainazubra.pl/kategorie,165.html

Obszar II – obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału 
Bydgoskiego PLB300001
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Natura 2000 – zgodnie z dokumentami zawierającymi wytyczne KE, kładącymi 

duży nacisk na potrzebę strategicznego planowania przestrzennego”.

Rozpatrzenie analizowanego obszaru i terenów do niego przyległych pod 

kątem miejsc wystąpienia niskiego, średniego lub wysokiego ryzyka dla dzikiej 

przyrody jest trudne. Widać to na przykładzie ptaków oraz inwestycji wiatrowych. 

Poszczególne gatunki czy grupy gatunków – nieraz nawet niespokrewnione sys-

tematycznie, a tylko o podobnych zachowaniach w czasie wędrówek – mogą róż-

nie reagować i być w różnym stopniu narażone na wpływ inwestycji wiatrowych. 

Dlatego też ważnym narzędziem dla przyszłego planowania inwestycji OZE było-

by opracowanie mapy wrażliwości, która ujmowałaby całościowo i kompleksowo 

zagrożenia dla dzikiej flory i fauny związane z planowaniem inwestycji wiatro-

wych czy innych przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem energii z odna-

wialnych źródeł energii. Stworzenie mapy tego typu miałoby bezpośredni wpływ 

na wypracowanie spójnego dla całego kraju (czy nawet Europy) systemu plano-

wania przestrzennego pod inwestycje związane z farmami wiatrowymi. System 

taki powinien uwzględniać zarówno dobrze już zbadany i poznany mechanizm 

wpływu ww. inwestycji na poszczególne grupy zwierząt oraz roślin, jak i lokal-

ne uwarunkowania przyrodnicze poszczególnych krajów, regionów czy jednostek 

samorządowych. Narzędziem do osiągnięcia tych założeń są strategiczne oceny 

oddziaływania na środowisko wymagane przy opracowywaniu dokumentów pla-

nistycznych dla jednostek samorządowych: studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

Fot. 33 
Żurawie  
(źródło: GDOŚ, 
foto. H. Janowski)
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przestrzennego. Obowiązek przeprowadzenia ww. ocen strategicznych wynika 

z zapisów Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko25. Dzięki rzetelnemu prowadzeniu stra-

tegicznej OOŚ można wytypować obszary, na których terenie realizacja różnego 

rodzaju przedsięwzięć, w tym m.in. farm wiatrowych, nie będzie generowała zna-

czących negatywnych oddziaływań na środowisko i życie ludzi. To właśnie na 

etapie planowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie najmniejszych 

jednostek samorządowych, jakimi są gminy, należy przeprowadzić ocenę przy-

datności obszarów dla poszczególnych rodzajów zagospodarowania. Wiąże się 

to z koniecznością przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej 

obszaru gminy oraz prowadzenia monitoringów poszczególnych grup zwierząt. 

W oparciu o wyniki badań należałoby wskazać obszary gmin charakteryzujące 

się niskim, średnim i wysokim ryzykiem znaczącego negatywnego oddziaływania 

potencjalnych farm wiatrowych na przyrodę.

Lokalizowanie na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału 

Bydgoskiego PLB300001 instalacji małych elektrowni wodnych nie powinno wy-

rządzić szkody lokalnej przyrodzie, pod warunkiem odpowiedniego rozpoznania 

i zbadania miejsca lokalizacji inwestycji. Większa ilość wody w środowisku zawsze 

powoduje powstanie wielu nowych siedlisk dla występowania różnych gatunków 

roślin i zwierząt. Inwestycje związane z małą energetyką wodną są inwestycjami 

stosunkowo mało ingerującymi w środowisko.

Obszar Natura 2000 o tak dużym znaczeniu zarówno dla awifauny lęgowej, 

jak i migracyjnej stwarza również duże możliwości rozwoju turystyki przyrodni-

czej (ścieżki przyrodnicze, wieże widokowe, budowa czatowni itd.). Przygotowa-

nie odpowiedniej bazy turystycznej zwiększyłoby zapewne liczbę turystów od-

wiedzających przedmiotowy obszar. Wraz ze wzrostem znaczenia turystycznego 

przedmiotowego obszaru mógłby następować rozwój gospodarstw agroturystycz-

nych oferujących i promujących regionalne produkty oraz jego walory kulturowe 

i historyczne. Jednak aby mógł nastąpić rozwój turystyki przyrodniczej i agrotu-

rystyki, najpierw należałoby podjąć działania w zakresie edukacji ekologicznej 

o wartościach przyrodniczych i kulturowych obszaru.

25	 Dz.	U.	z	2008	r.	nr	199	poz.	1227.
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Celem pośrednim dla zachowania właściwego stanu ochrony przyrody, w tym 

szczególnie populacji ptaków na przedmiotowym obszarze, powinny być działa-

nia zmierzające do zwiększenia wśród mieszkańców poziomu akceptacji dla sie-

ci Natura 2000. Powinno się to osiągać poprzez edukację ekologiczną, która daje 

możliwość zrealizowania celów pośrednich, dla realizacji dalekosiężnego efektu 

środowiskowego, jakim jest świadome społeczeństwo, aktywnie szukające roz-

wiązań, które zdaje sobie sprawę z walorów przyrodniczych obszaru, na którym 

żyje, ale także z lokalnych problemów związanych z ochroną przyrody. Nieste-

ty bardzo często funkcjonowanie obszarów chronionych uważane jest za element 

utrudniający rozwój gospodarczy lokalnych społeczności. Odpowiednio ukierun-

kowana edukacja ekologiczna powinna uświadamiać społeczeństwu, że istnienie 

i funkcjonowanie obszarów chronionych niesie ze sobą zarówno pewne ograni-

czenia w rozwoju określonych dziedzin gospodarki, jak i daje duży potencjał roz-

woju w innych kierunkach ekonomicznych. Aby osiągnąć ww. cel, niezbędne są 

współpraca między województwami i poszczególnymi RDOŚ w zakresie edukacji 

ekologicznej o obszarach Natura 2000 znajdujących się na terenie sąsiadujących 

województw oraz podejmowanie wspólnych działań promocyjno-edukacyjnych. 

Praca NGR na spotkaniach wykazała, że dodatkowymi elementami, któ-

re w sposób pośredni przyczyniają się do osiągnięcia dalekosiężnego efektu 

środowiskowego, będą edukacja i informowanie. NGR uznała, iż jednym z klu-

czowych elementów, jakie należałoby podjąć na obszarze Natura 2000 Dolina 

Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 (w odpowiedzi na wcześniej 

zgłoszoną potrzebę zmiany negatywnego nastawienia i szerzenia wiedzy) jest 

edukacja dotycząca obszaru i celu utworzenia sieci Natura 2000 oraz dotarcie do 

jak najszerszego grona odbiorców. Kolejnym istotnym elementem stanowiącym 

odpowiedź na potrzebę podnoszenia świadomości społecznej na temat istnienia 

obszaru jest prowadzenie rzetelnej i stałej kampanii informacyjnej na temat obsza-

ru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001.
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Dla niniejszego obszaru określono dalekosiężny efekt środowiskowy jako: 

„Projekt – program dla właścicieli gruntów nastawiony głównie na ochronę walo-

rów przyrodniczych obszaru, w szczególności realizacji głównych celów ochron-

nych danego obszaru i od rodzaju siedliska, pozwalający na uzyskanie płatności 

rolno-środowiskowych”.

Należy zwrócić uwagę, że dalekosiężny efekt środowiskowy był określony 

w Projekcie w 2010 roku, natomiast realizacja zadań w ramach NGR odbywała się 

na przełomie 2014 i 2015 roku. Pomimo, że w tym czasie programy operacyjne no-

wej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 były już opracowane (i tym samym 

wprowadzenie nowego programu nie było możliwe), to jednak część elementów 

planowanego programu dla właścicieli gruntów, nastawionego głównie na ochro-

nę walorów przyrodniczych obszaru, znalazła się w różnych programach opera-

cyjnych krajowych i regionalnych. 

NGR w trakcie pracy na spotkaniach z moderatorem zgłosiła inicjatywy, któ-

rych realizacja w bezpośredni sposób przełoży się na osiągnięcie dalekosiężne-

go efektu środowiskowego. Najistotniejszym jest podejmowanie działań eduka-

cyjnych i informacyjnych mających na celu przekazywanie rzetelnych informacji 

Obszar III – obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 
PLH120052

Fot. 34 
Nocki duże 
(źródło: GDOŚ)
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na temat nietoperzy oraz korzyści płynących z ich obecności na obszarze. Tym 

samym jednym ze sposobów osiągnięcia dalekosiężnego efektu środowiskowego 

będzie utworzenie Krainy Nietoperza. Działanie to miałoby polegać na objęciu ob-

szaru dedykowanym dodatkowym wsparciem, nie tylko finansowym dla regionu 

z tytułu objęcia siecią Natura 2000, lecz także z przeznaczeniem na podejmowanie 

działań ze szczególnym uwzględnieniem ochrony nietoperzy.

Dodatkowo inicjatywa powołania Krainy Nietoperza, wykreowania jej jako 

marki i symbolu regionu, wiązałaby się z wprowadzeniem zapisów związanych 

z tym pomysłem do dokumentów planistycznych i strategicznych. Dawałoby to 

możliwość pozyskania różnego rodzaju dotacji, dopłat, grantów na szereg działań 

związanych z ochroną walorów przyrodniczych obszaru, w szczególności realiza-

cji jego celów ochrony. Tym samym stworzono by model opierający się na finan-

sowaniu działań podejmowanych w ramach ochrony nietoperzy przez właścicieli 

gruntów w enklawach obszaru. 

Gospodarowanie uwzględniające cele ochrony obszaru będzie, w wyniku re-

alizacji ww. Programu, przekładać się na uzyskiwanie przez społeczeństwo ko-

rzyści. Jednocześnie poprzez takie gospodarowanie społeczeństwo będzie dbało 

o zapewnienie odpowiednich warunków bytowania chronionym gatunkom nie-

toperzy poprzez zachowanie ich siedlisk i żerowisk. Zmiana sposobów gospo-

darowania zgodna z celami ochrony obszaru zapewni realizację głównych celów 

ochrony obszaru. Sposób gospodarowania na obszarze zgodny z celami ochrony 

wyeliminuje negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki.

Obszar IV – obszary Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045 
oraz Małopolski Przełom Wisły PLB140006

Dalekosiężnym efektem środowiskowym, jaki został określony w Projekcie, 

było powstanie map ryzyka przeciwpowodziowego, które z jednej strony umożli-

wiłyby zaplanowanie rozwiązań lokalnych (np. zakaz zabudowy w konkretnych 

rejonach narażonych na zalanie), a z drugiej strony – stworzenie krajowej strategii 

ochrony przeciwpowodziowej metodami nieinwazyjnymi dla środowiska (np. po-

przez wprowadzenie systemu ubezpieczeń czy obowiązkowych opłat, które znie-

chęciłyby do budowy domów na terenach o dużym ryzyku powodziowym).
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Należy zwrócić uwagę, że dalekosiężny efekt środowiskowy określony został 

w Projekcie w 2010 roku, natomiast realizacja projektu przypadła na lata 2012–

2015, w tym praca z NGR na lata 2014–2015. W tym czasie realizowane były inne 

projekty obejmujące tematykę związaną z ochroną przeciwpowodziową (przez 

inne jednostki administracji publicznej). W tym okresie prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej26 przystąpił do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powo-

dziowego. Jej celem jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na 

których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Wstępną ocenę wykonu-

je się w oparciu o dostępne lub łatwe do uzyskania informacje. Zgodnie z zapisami 

Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa 

powodziowa) przygotowanie map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzy-

ka powodziowego (MRP) wymagane było w terminie do 22 grudnia 2013 roku. 

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opra-

cowane w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwy-

czajnymi zagrożeniami (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we 

Wrocławiu.

W 2013 roku mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodzio-

wego przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB zostały 

26	 	Zgodnie	z	art.	88	c	ust.	1	ustawy	z	dnia	18	lipca	2001	r.	Prawo	wodne	(Dz.	U.	z	2005	r.	nr.	239	poz.	2019	z	późn.	zm.).

Fot. 35 
Ostrygojad zwyczajny 
(źródło: GDOŚ)
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opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF. Następnie roz-

począł się proces konsultacji i zgłaszania uwag.

W kwietniu 2015 roku nastąpiło przekazanie przez prezesa KZGW ostatecz-

nych wersji map jednostkom administracji (o których mowa w art. 88 f ust. 3 usta-

wy Prawo wodne). 

Mapy w wersji kartograficznej, w formacie PDF, są dostępne na Hydroportalu 

KZGW, pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl. 

Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono obszary o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi:

1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie 

i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%),

2) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 

i wynosi raz na 100 lat (1%),

3) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie 

i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

oraz obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku:

 • zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,

 • zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego (budowli ochron-

nych pasa technicznego – według ustawy Prawo wodne obowiązującej 

przed 12 lipca 2014 roku).

Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono:

 • głębokość wody,

 • prędkość wody i kierunki przepływu wody – dla miast wojewódzkich 

i miast na prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców prze-

kraczającej 100 000 osób”27.

Realizację dalekosiężnego efektu środowiskowego umożliwi uwzględnia-

nie map ryzyka przeciwpowodziowego przy opracowaniu dokumentacji plani-

stycznej, co jest szczególnie istotne na poziomie gmin, które wydają pozwolenia 

27	 	http://www.isok.gov.pl/pl/mapy–zagrozenia–powodziowego–i–mapy–ryzyka–powodziowego
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na budowę. Ważna byłaby również zmiana zasad wydawania ww. pozwoleń 

w oparciu o wnioski wynikające z map zagrożenia powodziowego, tak aby nie 

było możliwości odbudowywania zniszczonych gospodarstw w miejscu, które 

zlokalizowane jest na terenie zagrożonym zalaniem lub takim, na którym powódź 

wystąpiła. Istotne jest także, aby zapisy wynikające z opracowanych map ryzyka 

przeciwpowodziowego znajdowały się nie tylko w dokumentacji gmin, lecz także 

w dokumentach strategicznych i planistycznych podmiotów prowadzących dzia-

łania w zakresie ochrony środowiska w świetle prawa wodnego. Mimo, że same 

mapy zostały już opracowane, obecnie kluczowe jest ich szerokie rozpowszechnie-

nie i wdrożenie. 

W wyniku pracy NGR uznała, że jednym z kluczowych elementów jest pod-

jęcie na obszarze działań systemowych i strategicznej współpracy, które stanowi-

łyby odpowiedź na zagadnienie związane z wyrządzaniem szkód w wyniku roz-

lewania rzeki Wisły jako jednej z konsekwencji braku strategicznego zarządzania 

wodami na szczeblu centralnym.

W celu rozwiązania spraw problematycznych i spornych na obszarze Na-

tura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045/Małopolski Przełom Wisły 

PLB140006 grupa pracująca podczas spotkań NGR zaproponowała szereg inicja-

tyw, które należałoby podjąć na przedmiotowym obszarze w odpowiedzi na zgło-

szone kwestie.

Jednym z efektów podjętych w Projekcie działań w dalszej perspektywie bę-

dzie osiągnięcie przez społeczności lokalne wysokiego poziomu wiedzy na temat 

wartości przyrodniczych Doliny Wisły i akceptacja wszelkich działań zmierzają-

cych do ich zachowania. Kolejnym efektem będzie zgodne z zasadami ekorozwoju 

gospodarowanie zasobami przyrody w Dolinie Wisły. Realizacja działań wypra-

cowanych i zapisanych w WPD powinna przyczynić się do poszerzenia wiedzy 

społeczności lokalnej na temat gospodarowania zgodnego z celami ochrony (dla 

osiągnięcia których ustanowiono omawiany obszar Natura 2000). Dodatkowym 

efektem działań, osiągniętym w wyniku działań NGR, będzie wypracowanie spo-

sobu osiągania konsensusu pomiędzy zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpo-

wodziowego a ochroną siedlisk, gatunków i krajobrazu dolin rzecznych. Aby ten 

efekt został osiągnięty, potrzebne są działania zmierzające z jednej strony do pod-

niesienia stanu wiedzy społeczeństw lokalnych na temat wartości przyrodniczych 

Wpływ podjętych działań na osiągnięcie dalekosiężnego efektu środowiskowego
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regionu oraz obszarów Natura 2000, a z drugiej strony na temat metod zabezpie-

czeń przed powodzią i realnych kosztów środowiskowych takich działań.

Obszar V –  obszar Natura 2000 Bieszczady PLC180001

Dla niniejszego obszaru określono dalekosiężny efekt środowiskowy jako 

„Projekt – program dla właścicieli gruntów, wspierający zrównoważony rozwój 

terenów”.

Dla osiągnięcia dalekosiężnego efektu środowiskowego zasadnicze będzie 

zastosowanie instrumentów finansowych, wprowadzenie sprawnego, uprosz-

czonego proceduralnie systemu rekompensat dla osób gospodarujących zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska w granicach obszaru oraz stworzenie preferen-

cyjnych warunków dla gmin bieszczadzkich przy uzyskiwaniu wsparcia finanso-

wego ze źródeł zewnętrznych (na realizację inwestycji proekologicznych). 

W systemie administracyjno-prawnym państwo powinno eliminować odszko-

dowania na rzecz motywacyjnego systemu dotacji za gospodarowanie zgodne 

z wymogami ochrony obszaru. Przyczyni się to do pozytywnej zmiany w zakresie 

postrzegania sieci Natura 2000 nie jako odgórnie wprowadzonej bariery rozwo-

ju, za którą Skarb Państwa powinien zadośćuczynić zapłatą odszkodowania, lecz 

jako możliwość rozwoju gmin i społeczności lokalnej z uwzględnieniem ochrony 

przyrody poprzez odpowiednie, zgodne z wymogami gospodarowanie będące 

Fot. 36 
Świstaki  
(źródło: GDOŚ,  
foto. H. Janowski)
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źródłem dopłat. Takie podejście pomoże upowszechnić w świadomości mieszkań-

ców obraz obszaru Natura 2000 jako narzędzia wsparcia rozwoju regionu. System 

ten byłby jednym z głównych elementów, których realizacja wyeliminuje konflik-

ty, i właśnie to rozwiązanie będzie w przyszłości przynosić najbardziej wymierną 

korzyść środowiskową. 

W wyniku pracy NGR z moderatorem określono działania, które należałoby 

podjąć na analizowanym obszarze dla umożliwienia osiągnięcia dalekosiężnego 

efektu środowiskowego, tj. opracowanie strategii rozwoju gmin bieszczadzkich, 

sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pokrywa-

jących w 100% powierzchnię gmin bieszczadzkich z uwzględnieniem m.in. ko-

rytarzy ekologicznych oraz ustaleń wynikających z planu ochrony obszaru (po 

jego zatwierdzeniu), stosowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla przyjmowanych przez gminy dokumentów strategicznych oraz 

planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto konieczna jest organiza-

cja szkoleń i kampanii informacyjno-edukacyjnych dla społeczeństwa lokalnego, 

przedsiębiorców, pracowników instytucji i urzędów gmin, hodowców prowa-

dzących gospodarstwa agroturystyczne oraz turystów, która będzie miała na celu 

podniesienie poziomu wiedzy na temat dobrych praktyk, form gospodarowania 

czy zachowania zgodnych z wymogami tej formy ochrony przyrody. 

Warto wykorzystać istniejący Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza do 

realizacji działań na terenie gmin objętych obszarem Natura 2000 Bieszczady 

PLC180001. W ramach dokumentów strategicznych, tj. Programu Strategicznego 

Rozwoju Bieszczady znajdują się zapisy dotyczące źródeł finansowania działań 

na terenie gmin objętych obszarem Natura 2000 Bieszczady PLC180001, w które 

wpisują się działania wypracowane przez NGR we Wspólnych Planach Działań.

Wpływ podjętych działań na osiągnięcie dalekosiężnego efektu środowiskowego
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Sieć Natura 2000 jest bezprecedensowym programem Unii Europejskiej po-

legającym na stworzeniu pierwszej ogólnoeuropejskiej sieci ochrony przyrody. 

Żeby program ten zakończył się sukcesem, a sieć Natura 2000 wypełniała swoje 

priorytetowe zadania, potrzebne są nie tylko odpowiednie podstawy prawne, lecz 

także poparcie społeczne przekładające się na wspólny wysiłek dla osiągnięcia 

tego celu. Sukces sieci Natura 2000 zależy w dużym stopniu od świadomej par-

tycypacji społeczeństwa w realizacji jej zadań, tym samym przy braku akceptacji, 

program ten wzbudzać może kontrowersje, a także może prowadzić do powsta-

wania różnorodnych konfliktów. Tak jak napisano we wstępie, Projekt „Poznaj 

swoją Naturę” stanowił odpowiedź na główne problemy związane z wprowadze-

niem w Polsce Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i powstałych w wyniku 

tego sytuacji konfliktowych na płaszczyźnie człowiek – przyroda. Stanowił także 

pierwszą w Polsce próbę skoordynowania inicjatyw w zakresie ochrony przyrody 

podejmowanych przez różne środowiska, tak by podejmowane przez nie działania 

wzajemnie się uzupełniały. Ideą podejmowanych w projekcie działań była pró-

ba stworzenia spójnego przekazu w zakresie sieci Natura 2000, uwzględniającego 

PODSUMOWANIE

Celem ustanowienia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie bądź 
przywrócenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i  gatunków roślin 
i zwierząt uznanych za cenne i zagrożone wyginięciem w skali Europy. Wprowadzenie 
tej formy ochrony związane może być z koniecznością realizacji działań ochronnych, co 
przekładać się może na wprowadzenie określonych zasad gospodarowania lub pew-
nych ograniczeń w gospodarowaniu na terenie, który znalazł się w granicach obszaru  
Natura 2000.
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i zachęcającego do społecznej partycypacji, który umożliwi zminimalizowanie ne-

gatywnego postrzegania sieci w oczach społeczności lokalnych.

W trakcie realizacji Projektu podjęto szereg działań mających na celu podnie-

sienie świadomości na temat ochrony środowiska, przyrody i zagadnień ochro-

ny różnorodności biologicznej w ramach programu Natura 2000 wśród obywateli 

Polski. Ważnym elementem w trakcie tego procesu było podjęcie autentycznego 

dialogu z grupami społeczności lokalnych na pięciu obszarach Natura 2000 obję-

tych działaniami projektowymi, przedstawicielami różnych środowisk na rzecz 

sieci Natura 2000 – organizacji pozarządowych, instytucji. Ułatwił on poznanie 

opinii i stanowisk prezentowanych przez te grupy interesów względem sieci Na-

tura 2000, w związku z czym podjęte działania edukacyjne i informacyjne, realizu-

jąc cel Projektu, odpowiadały bezpośrednio na zgłoszone potrzeby i wątpliwości. 

W wyniku prowadzonych spotkań możliwe było zaprojektowanie prezentowa-

nych w kompendium planów działań, które stanowią wspólnie wypracowany 

przez różne grupy interesów zbiór inicjatyw możliwych do podjęcia w celu wy-

kluczenia w przyszłości konfliktów na obszarach Natura 2000. W wyniku pod-

jętych w Projekcie działań udało się także stworzyć materiał zawierający rodzaj 

wytycznych dotyczących tego, jak postępować na innych obszarach konfliktów, 

których przyczyny są zbieżne ze zdiagnozowanymi w Projekcie.

Opracowane kompendium jest materiałem uwzględniającym opinie i pomy-

sły różnych grup społeczeństwa polskiego, na bazie którego możliwe jest podjęcie 

dalszej dyskusji na temat szeroko pojętej ochrony przyrody, a także precyzyjne 

zaprojektowanie działań, które umożliwią osiągniecie dalekosiężnych efektów 

środowiskowych.

PodsumowaniePodsumowanie
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ARiMR  – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BdPN  – Bieszczadzki Park Narodowy

BIP  – Biuletyn Informacji Publicznej 

BPN  – Białowieski Park Narodowy

GDOŚ  – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

KE  – Komisja Europejska

KPN  – Karkonoski Park Narodowy

KTR  – Klub Twórców Reklamy

KZGW  – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

LGD  – Lokalna Grupa Działania

LOP  – Liga Ochrony Przyrody

LP  – Lasy Państwowe

MPZP  – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

NFOŚiGW  – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NGO  – non–governmental organization (organizacja pozarządowa)

NGR  – Naturowa Grupa Robocza

ODR  – Ośrodek Doradztwa Rolniczego

OSO  – obszar specjalnej ochrony ptaków

OOŚ  – oceny oddziaływania na środowisko

OTOP  – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

OZE  – odnawialne źródła energii 

OZW  – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty 

PAN  – Polska Akademia Nauk

PCE  – Powiatowe Centrum Ekologiczne

PGL LP  – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

PIB  – Państwowy Instytut Badawczy

PIK  – Platforma Informacyjno–Komunikacyjna

PO  – plan ochrony

PROW  – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PZO  – plan zadań ochronnych

RDOŚ  – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RSPB  – Royal Society for Protection of Birds (Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)

RZGW  – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SOO  – specjalny obszar ochrony siedlisk

SOOŚ  – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

UE  – Unia Europejska

WFOŚiGW  – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WOS  – wiedza o społeczeństwie

WZMiUW  – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

ZLW  – Zespół Lokalnej Współpracy

Spis skrótów





www.gdos.gov.pl Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. +48 (22) 57 92 900, kancelaria@gdos.gov.pl, www.gdos.gov.pl

Projekt nr Life 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowego Life + oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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