
U Z A S A D N I E N I E 

 
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Krzeszowice PLH120044 został wyznaczony w związku 

z wypełnieniem zobowiązań Państwa Polskiego względem wymogów wynikających z dyrektywy 

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 

i flory (Dz. U. UE L 206 z 22.7.1992, str. 7-50, z późn. zm.), na podstawie decyzji Komisji 

Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 

czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2010) 9669). (Dz.U. UE. L 

2012 Nr 33 poz.146). Powyższa decyzja została zastąpiona Decyzją wykonawczą Komisji (UE) z dnia 

14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana 

jako dokument nr C(2018) 8528). 
 

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) do zadań regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska, należy w szczególności ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 

na zasadach i w zakresie określonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą o ochronie przyrody. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, dla obszaru Natura 2000 

sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat. 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska 

ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000. 

Szczegółowy tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych oraz zakres prac koniecznych 

do wykonania na potrzeby przygotowania projektu planu, określa rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, z 2012 r. poz. 506, oraz z 2017 r. poz. 2310). 

Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody, projekt planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 

ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych 

za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których 

mowa w pkt 3, 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach 

zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 

lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości 

obszaru. 



Organ sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 ustawy 

o ochronie przyrody, ma obowiązek zapewnienia możliwości zainteresowanym osobom i podmiotom 

prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem projektu 

tego dokumentu, a także zgodnie z regulacją przepisu art. 28 ust. 4 ww. ustawy, obligatoryjnie 

zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, 

którego przedmiotem jest sporządzenie projektu dokumentu. 

Na podstawie art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody organem sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 2000 Krzeszowice PLH120044 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Krakowie. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krzeszowice PLH120044 został sporządzony z 

uwzględnieniem wymagań określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z 

zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000. W procesie planistycznym przeprowadzono szereg czynności: 

 

1. Dokonano opisu granic obszaru Natura 2000 Krzeszowice PLH120044 w formie wektorowej 

warstwy informacyjnej, w oparciu o wyznaczenie 60 punktów węzłowych, dla których podano 

współrzędne w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247). 

 

2. Ustalono teren objęty projektem planu zadań ochronnych. Na podstawie dokonania czynności 

weryfikujących stwierdzono, że w przedmiotowym postępowaniu legislacyjnym nie zachodzi 

przesłanka do wyłączenia z planowania części obszaru Natura 2000. 

 

3. Ustalono przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Krzeszowice PLH120044. Przeanalizowano 

dane o obszarze przekazane do Komisji Europejskiej w formie Standardowego Formularza 

Danych (SDF), a także dokonano szczegółowej analizy dostępnych danych naukowych oraz 

wyników badań terenowych wykonanych w ramach prac związanych ze sporządzeniem projektu 

planu zadań ochronnych. Zgodnie z aktualnym Standardowym Formularzem Danych obszaru 

Natura 2000, przedmiotem jego ochrony jest nocek orzęsiony Myotis emarginatus. 

 

4. Ustalono oceny stanu gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000 Krzeszowice PLH120044 – na podstawie parametrów określonych rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000, a także indywidualnego zestawu wskaźników, przyjętych na 

podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o 

ochronie przyrody oraz raportów i notyfikacji, o których mowa w art. 38 tej ustawy. Po 

uwzględnieniu wyników prac terenowych stan ochrony nocka orzęsionego Myotis emarginatus 

(1321) oceniono na poziomie U2. 

 

5. Ustalono i przeanalizowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Krzeszowice PLH120044. 

Uwzględniono przy tym prawdopodobne kierunki zmian uwarunkowań przyrodniczych, 

społecznych i gospodarczych oraz ich możliwy wpływ na parametry i wskaźniki oceny stanu 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Na podstawie przeprowadzonej analizy 

uznano, iż do najistotniejszych istniejących i potencjalnych zagrożeń obszaru należy 

w szczególności zaliczyć: uszczelnianie strychów powodują ograniczenie liczby dostępnych 

wlotów, bądź ich likwidację, stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna w obrębie 

strychu, nocne iluminacje kościoła - oświetlenie otworów wlotowych, wycinka lub nadmierne 

przycinanie koron drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii nietoperza, wycinka drzewostanów 

liściastych powodująca utratę miejsc żerowiskowych oraz przerwanie liniowych ciągów 

zadrzewień, wykorzystywanych przez nietoperze do bezpiecznych przelotów. 



 

6. Ustalono cele działań ochronnych do osiągnięcia w okresie obowiązywania planu zadań 

ochronnych w sposób umożliwiający ich monitoring i weryfikację oraz postęp w realizacji. 

W odniesieniu do przedmiotu ochrony obszaru zaplanowano poprawę stanu ochrony w obszarze. 

Cele działań ochronnych, zostały sformułowane przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań 

społeczno-gospodarczych oraz panujących ograniczeń (wynikających ze środków technicznych 

i aktualnego stanu wiedzy). 

 

7. Ustalono działania ochronne zapewniające skuteczne i efektywne osiągnięcie celów działań 

ochronnych polegające na:  

a) zapewnieniu bezpiecznego wlotu na strych kościoła św. Marcina poprzez wykonanie  

|i utrzymanie wlotów od strony zachodniej wraz z lądowiskiem oraz ich zadaszeniem 

zapobiegającym przed zacinaniem deszczu. Wloty muszą być drożne (otwarte) corocznie w 

okresie marzec – październik. Na okres zimowy wloty mogą być zamykane po uprzedniej 

kontroli strychu i potwierdzeniu braku nietoperzy. Odtworzenie sytuacji z wlotami zbliżonej do 

tej sprzed remontu powinno zakładać: 1) udrożnienie wlotów przez okna w obu wieżach 

poprzez usunięcie 2 sąsiednich listew w żaluzjach w 2 oknach obydwu wież oraz ew. 

dodatkowo 2) modyfikację dolnego okna w wieży wschodniej poprzez zainstalowanie w nim 

wąskiego (ok. 15-20 cm) otwieranego okienka o szerokości zbliżonej do szerokości okna 

(możliwość otwierania  i zamykania okienka w zależności od potrzeby). Działanie pilne  

i priorytetowe.   

b) modyfikacji oświetlenia bryły kościoła (zastosowanie oświetlenia punktowego wybranych 

elementów bryły kościoła). Oświetlenie nie powinno obejmować miejsc z otworami 

wlotowymi oraz trasy przelotu na żerowisko. Prace te powinny być konsultowane  

i prowadzone pod nadzorem specjalisty chiropterologa. Działanie priorytetowe. 

c) utrzymaniu zwartości i ciągłości zadrzewień w bezpośrednim otoczeniu kościoła. Wycinka 

drzew i krzewów, czy redukcja koron drzew musi być poprzedzona nasadzeniami (gatunków 

rodzimych), aby nie dopuścić do zbytniego przerzedzenia i powstania luk w drzewostanie na 

potencjalnych trasach przelotu. 

d) utrzymaniu lub zwiększeniu obecnego areału i jakości żerowisk poprzez: utrzymanie 

powierzchni drzewostanów liściastych, utrzymanie liniowych ciągów zadrzewień, utrzymanie 

powierzchni drzewostanów o złożonej strukturze wiekowej i przestrzennej. 

 

8. Zaprojektowano działania dotyczące monitoringu stanu ochrony wszystkich przedmiotów ochrony 

obszaru oraz realizacji celów działań ochronnych zgodnie z wymogami ich ochrony. Monitoring 

stanu ochrony realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi standardami metodycznymi 

stosowanymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Monitoring realizacji celów 

ochrony będzie prowadzony po zakończeniu zaplanowanych działań ochronnych. 

 

9. Dokonano analizy zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Krzeszowice oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krzeszowice obowiązujących w granicach obszaru Natura 2000. Stwierdzono konieczność 

wskazania zmian zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Krzeszowice (uchwała nr XXXVII/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 

2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice),  

tj. uszczegółowienie zapisów w celu zapewnienia: 

1) utrzymania liniowych elementów krajobrazu w postaci zieleni wysokiej, pełniących funkcję tras 

przelotu nietoperzy pomiędzy ich siedliskami o różnych funkcjach (trasy przelotu na żerowiska  

i zapewniające komunikację pomiędzy koloniami).W przypadku usuwania drzew i krzewów na 

trasie przelotu należy zastosować nasadzenia zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu. 

2) utrzymania zieleni wysokiej w bezpośrednim otoczeniu budynków, będących stanowiskami 

kolonii rozrodczych nietoperzy, pełniącej funkcję trasy przelotu nietoperzy. W przypadku 

usuwania drzew i krzewów w otoczeniu budynku, będącego stanowiskiem kolonii rozrodczej 

nietoperzy, należy zastosować nasadzenie zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu. 



3) uwzględnienie zagrożenia dla nietoperzy ze strony iluminacji poprzez dostosowanie oświetlenia 

zewnętrznego na trasach migracji nietoperzy (oświetlenie zewnętrzne (budynków i uliczne) należy 

montować w sposób nieoświetlający zieleni wysokiej rosnącej w bezpośrednim otoczeniu 

budynku ze stanowiskiem kolonii rozrodczej nietoperzy oraz drzew i krzewów stanowiących trasy 

migracji na żerowiska, należy stosować oświetlenie o współczynniku rozproszenia większym niż 0 

(ULOR > 0). 

Również w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Krzeszowice (uchwała 

nr XXII/226/2016) wskazano na wprowadzenie ww. zapisów (jak dla mpzp). Dodatkowo 

wskazano na wprowadzenie ustaleń wskazujących nazwę i granicę obszaru Natura 2000 do tekstu 

i rysunku a także wprowadzenie do tekstu ustaleń wskazujących, że w odniesieniu do obszaru 

Natura 2000 zabrania się podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi 

działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w 

szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000; 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

10. W efekcie prac nad sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych, ustalono brak potrzeby 

sporządzenia planu ochrony dla całości lub części obszaru Natura 2000, ponieważ plan zadań 

ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony 

w obszarze. 

11. Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic obszaru Natura 2000. Nie wskazano 

konieczności dokonania zmian w tym zakresie. Dokonano również analizy Standardowego 

Formularza Danych dla obszaru. Nie stwierdzono konieczności zmiany SDF w zakresie dodania 

lub usunięcia przedmiotów ochrony. Jedyne zmiany SDF dotyczą aktualizacji danych dotyczących 

m.in. liczebności gatunków. 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, wykonując dyspozycję określoną 

przepisem art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody oraz §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000, a także art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obwieszczeniem z dnia 9.10.2018. r znak: 

OP-II.082.3.7.2018.JSI, podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Krzeszowice PLH120044 poprzez: 

− wywieszenie na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie  

w dniach 9.10. - 21.11.2018.;  

− opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie; 

− wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w dniach……… 

− opublikowanie ogłoszenia w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu (Gazeta 

Wyborcza, 9.10.2018 r., str. 6). 

Realizując postanowienia art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Krakowie umożliwił zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym 

działalność w obrębie miejsc występowania gatunków i siedlisk, dla których ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu. W tym celu 

podjęto wieloetapowe działania z udziałem społeczeństwa.  

W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych dokonano identyfikacji podmiotów 

potencjalnie zainteresowanych opracowaniem planu, w tym: podmiotów związanych z ochroną 

obszaru oraz z jego gospodarczym wykorzystaniem, lokalnych samorządów, właścicieli gruntów. 

W dniach 26.06.2018 r., 23.10.2018 r., oraz 17.06.2019 r. odbyły się spotkania konsultacyjne 

na których przekazano informację o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000, wyniki 



inwentaryzacji przyrodniczych, propozycje działań ochronnych oraz poddano dyskusji projektowane 

zapisy w planie zadań ochronnych. 

Wnoszone na bieżąco w trakcie prac Zespołu Lokalnej Współpracy uwagi i wnioski członków 

grupy miały realny wpływ na ostateczną treść przyjętego projektu dokumentu. 

Projekt zarządzenia i dokumentacja do planu zadań ochronnych zostały umieszczone 

na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz były dostępne 

w siedzibie RDOŚ w Krakowie. Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag 

i wniosków. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące uwagi i wnioski: 
 

Podmiot 

zgłaszający 

Uwaga lub wniosek Sposób rozpatrzenia 

   

 

Projekt zarządzenia na podstawie art. 59 ust. 2 z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) został uzgodniony 

przez Wojewodę Małopolskiego w dniu ……… pismem znak: ……….  

 

 


