
PROTOKÓŁ

ze  spotkania  informacyjnego  dotyczącego  obszarów  Natura  2000  na  obszarze 
Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, które odbyło się w dniu 23 września 2014 roku w 
siedzibie KRAMEKO sp. z o.o.
Celem spotkania było poinformowanie zainteresowanych instytucji (właściwe terytorialnie 
Gminy,  Nadleśnictwo)  o  postępie  prac  badawczych  nad  projektami  planów  ochrony 
Dłubniańskiego i Rudniańskiego Parku Krajobrazowego wraz z zakresem PZO dla dwóch 
obszarów  Natura  2000:  2000  PLH  120058  Rudno i  2000  PLH  120077  Rudniańskie 
Modraszki-Kajasówka.

Przebieg spotkania:
1. Spotkanie rozpoczął Pan Marcin Kołodziej (przedstawiciel KRAMEKO sp. z o.o. - 

Wykonawcy  projektu  planu),  przybliżeniem  profilu  firmy  KRAMEKO.  Omówiono 
program i porządek spotkania.

2. Pani  Anna  Maria  Ociepa  oraz  Pani  Karolina  Wieczorek,  przedstawicielki 
Wykonawcy  planu  ochrony  przedstawiły  Informacje  dotyczące  przedmiotów 
ochrony dla obszaru Narura 2000 – Rudno. Omówiono prace terenowe i ich wyniki. 
Przedstawiono  ponadto  zagrożenia  i  działania  ochronne  dla  omawianych 
przedmiotów ochrony.

3. Pani Anna Maria Ociepa oraz Pani Karolina Wieczorek przedstawiły Informacje na 
temat  obszaru  Natura  2000  –  Rudniańskie  Modraszki-Kajasówka.  Omówiono 
przebieg  prac  terenowych,  przedmioty  ochrony  wraz  z  dotyczącymi  ich 
zagrożeniami i działaniami ochronnymi.

• Pani  Mariola  Mroczka  (RDOŚ  Kraków)  przedstawiła  propozycję  przypisania 
obszarom zarastającym na omawianym obszarze oceny U2 i zalecenie koszenia 
ww. terenów.

• Pan  Piotr  Sułek  (ZPKWM  Kraków)  w  odpowiedzi  na  sugestię  Pani  Marioli 
Mroczki  wspomniał  o  konieczności  rozgraniczenia  obszarów  zarastających  i 
obszarów zbiorowisk grądowych – które nie powinny ulec zniszczeniu w wyniku 
proponowanych zabiegów koszenia.

• Pani Mariola Mroczka zapytała czy prace terenowe dotyczyły całego obszaru 
Natura 2000 Rudniańskie Modraszki-Kajasówka.

• Pan  Marcin  Kołodziej  wyjaśnił,  ze  wykonywane  prace  inwentaryzacyjne 
dotyczyły tylko obszaru Natura 2000 położonego w granicach Rudniańskiego 
Parku Krajobrazowego.

4. Pani Monika Kozieł (RDOŚ Kraków) i Paweł Byrtek (specjalista SL w Nadleśnictwie 
Krzeszowice) zaproponowali aby zaznaczyć w projekcie planu ochrony, że uprawy 
wikliny są potencjalnym zagrożeniem dla obszarów Natura 2000.

5. Pani  Elżbieta  Krochmal-Wąsik  przedstawiła  propozycję  Gminy  Alwernia  o 
wrysowanie na mapach jednego korytarza ekologicznego, przebiegającego przez 
obszar gminy,

• W  odpowiedzi  Pani  Mariola  Mroczka  zobowiązała  się  do  sprawdzenia 
informacji na temat ww. korytarza ekologicznego w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla gminy Alwernia.



6. Pani  Elżbieta  Krochmal-Wąsik  zapytała  o  lokalizowanie  i  rodzaj  mających 
ewentualnie powstać obiektów turystycznych na obszarze Natura 2000 Rudno.

• Pan  Piotr  Sułek  powołując  się  na  swoje  doświadczenie  przy  pracy  nad 
obszarem Natura 2000 Łąki Nowochuckie., zaproponował skanalizowanie ruchu 
turystycznego.

• Pani  Mariola Mroczka zgodziła się z powstałym w trakcie rozmów pomysłem 
wprowadzenia obiektów kubaturowych na obrzeżach obszaru (poza cennymi dla 
przyrody płatami).

7. Na koniec spotkania padło pytanie od przedstawiciela Gminy Czernichów o terminy 
spotkań i terminy opiniowania Projektu Planu Ochrony Dla Parku.

8. Poinformowano,  że  w  tej  sprawie  będą  wysłane  odpowiednie  pisma  i  podano 
październik jako miesiąc konsultacji projektu planu.

Na tym spotkanie zakończono.

Sporządził:
Katarzyna Zembaczyńska – KRAMEKO sp. z o.o.
Marcin Kołodziej – KRAMEKO sp. z o.o.


