
 

 
 

Załącznik nr 5 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia ........................................2019 r. 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania 

Przedmiot 

ochrony obszaru 

Natura 2000 

Działania ochronne 
Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny  

za wykonanie 

Działania dotyczące ochrony czynnej gatunków zwierząt oraz ich siedlisk 

1303 podkowiec 

mały Rhinolopus 

hipposideros 

Zabezpieczenie 

siedliska 

nietoperzy w 

budynku 

 

- Całkowite usunięcie membrany paroprzepuszczalnej, z wyłączeniem miejsc, gdzie 

wymagałoby to demontażu pokrycia dachu bądź więźby dachowej. Działanie należy 

wykonać pilnie w pierwszym roku obowiązywania  planu zadań ochronnych, w okresie 

od 15.IX do 15.III 

- Usunięcie wełny szklanej z pionowych przestrzeni między ścianami poniżej strychu wraz 

z oczyszczeniem tych miejsc oraz  zabezpieczenie otworów innym materiałem 

izolacyjnym np. wełna mineralna prasowana w blokach, zabezpieczona dwustronnie folią 

foliowych, styropian. W oczyszczonych z pozostałości po wełnie szklanej przestrzeniach 

należy przygotować schronienia dla nietoperzy wyposażone w miejsca przyczepu 

wykonane z kamienia. Szczegółowe opracowanie adaptacji przestrzeni będzie możliwe po 

usunięciu wełny szklanej. Działanie należy wykonać w okresie od 15.IX do 15.III 

Strych kościoła 

w Ochotnicy 

Dolnej 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w porozumieniu 

z właścicielem/ 

zarządcą budynku 

Sprzątanie 

guana 

 

Usuwanie gromadzącego się na podłodze, podestach i więźbie dachowej guana (ręcznie 

lub z użyciem przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowadzaną od zewnątrz). 

Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. Działanie do 

wykonania co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych, 

wyłącznie w okresie od 15.IX do 15.III 

Strych kościoła 

w Ochotnicy 

Dolnej 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w porozumieniu 

z właścicielem/ 

zarządcą budynku 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 

 
 

 

Utrzymanie 

drożności i 

oznakowanie 

wlotów dla 

nietoperzy 

 

- Pozostawienie obecnych otworów wlotowych dla nietoperzy w żaluzjach wieży w 

kształcie niezmienionym. Wloty należy oznakować tabliczkami: „wlot dla nietoperzy, nie 

zamykać!”. Utrzymanie wlotów i ich oznakowania przez cały okres obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

- Wykonanie dodatkowego wlotu o średnicy min. 12 cm, w dolnej, nieoświetlonej części 

podbicia dachu. Działanie do wykonania jednorazowo w okresie od 15.IX do 15.III w 

pierwszych latach obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Strych kościoła 

w Ochotnicy 

Dolnej 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w porozumieniu 

z właścicielem/ 

zarządcą budynku 

Ograniczenia 

użytkowania 

strychu 

budynku w 

okresie rozrodu 

do niezbędnych 

prac 

związanych z 

jego 

utrzymaniem 

 

W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie czasu spędzonego na strychu oraz liczby osób 

do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem budynku 

bądź spełnianiem jego podstawowych funkcji. Instalacja oświetlenia strychu powinna 

zostać wyposażona w wyłącznik czasowy (1/2 h) lub inne zabezpieczenie elektroniczne 

zapobiegające przypadkowemu pozostawieniu zapalnego światła w obrębie schronienia 

kolonii nietoperzy. Działanie do wykonania od 15.III do 15.IX., przez cały okres 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Strych kościoła 

w Ochotnicy 

Dolnej 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w porozumieniu 

z właścicielem/ 

zarządcą budynku 

 

Oznakowanie 

stanowiska 

tabliczką 

zawierającą 

podstawowe 

zalecenia 

ochronne 

 

Umieszczenie w widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem obiektu, trwałej 

tabliczki zawierającej informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie dla 

stanowiska nietoperzy. Tabliczka powinna zawierać dane kontaktowe instytucji 

odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek dot. właściwego (od strony przyrodniczej) 

gospodarowania obiektem oraz informację o odpowiedzialności prawnej (art. 127 ustawy 

o ochronie przyrody) związanej ze złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do 

zwierząt chronionych. Działanie do wykonania w pierwszych 3 latach obowiązywania 

planu zadań ochronnych, utrzymanie oznakowania przez cały okres obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Strych kościoła 

w Ochotnicy 

Dolnej 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w porozumieniu 

z właścicielem/ 

zarządcą budynku 

 

Utrzymanie 

bezpiecznego 

wlotu dla 

nietoperzy 

 

Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego wlotu dla nietoperzy. Ograniczenie oświetlenia 

budynku, nie powinno ono obejmować wlotów dla nietoperzy, oraz pozostawiać w cieniu 

przynajmniej jedną ścianę obiektu. 

Należy utrzymać komunikację pomiędzy Kościołem w Ochotnicy (kolonia) a obszarami 

leśnymi oraz rzeką Ochotnicą (żerowisko). Nie należy dopuścić do przerwania ciągłości 

zadrzewień i zakrzewień stanowiących korytarze ekologiczne. 

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 

wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być połączone z 

nasadzeniami młodych drzew i krzewów, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny 

Bezpośrednie 

otoczenie 

kościoła w 

Ochotnicy 

Dolnej 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w porozumieniu 

z właścicielem/ 

zarządcą budynku 



 

 
 

nasadzane na miejsce usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by 

rekompensowały funkcję usuniętego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w 

nasadzeniach gatunków liściastych o obszernej koronie, spełniających funkcję żerowiska 

dla nietoperzy. Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Działania dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni istotnej dla nietoperzy, powinny być 

realizowane według wskazań dokumentacji projektowej dotyczącej kształtowania zieleni 

na trasach przelotów dla nietoperzy w otoczeniu kościoła pw. Znalezienia Krzyża 

Świętego w Ochotnicy Dolnej.” Opracowanie zostało wykonane przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

 

Monitoring 

stanu ochrony 

 

Coroczny monitoring liczebności gatunku i stanu zachowania siedliska gatunku należy 

przeprowadzić wg metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska(GIOŚ). Działanie do wykonania przez cały okres 

obowiązywania planu zadań ochronnych. 

W granicach 

obszaru Natura 

2000 oraz w 

jego sąsiedztwie 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 w porozumieniu 

z właścicielem/ 

zarządcą budynku 

 


