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Szablon projektu dokumentacji Planu 

 

Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050 w województwie małopolskim 

 

 

 

 

1. Etap wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Ochotnica 

Kod obszaru PLH120050 

Opis granic obszaru Załącznik nr 1 

SDF Załącznik nr 2  

Położenie województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Ochotnica Dolna 

Powierzchnia obszaru (w ha) 0,16 ha 

Status prawny 

Obszar mający znaczenia dla Wspólnoty – OZW 

Obszar pierwotnie zaakceptowany jako OZW w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w 

sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski rejon biogeograficzny, numer aktu 

normatywnego C(2010) 9663 

Aktualna Decyzja Komisji Europejskiej: z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy 

Rady 92/43/EWG dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na alpejski rejon biogeograficzny, numer aktu normatywnego C(2018) 8527 

Termin przystąpienia do 

sporządzenia Planu 
09-10-2018 

Termin zatwierdzenia Planu* Data zostanie uzupełniona po ustanowieniu zarządzenia. 

Wykonawca projektu Planu Bat Service Rafał Szkudlarek, ul. Widok 3/16, 50-052 Wrocław (wykonawca ekspertyzy chiropterologicznej) 
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Planista Regionalny / Osoba 

odpowiedzialna w RDOŚ 

Justyna Ślęzak, justyna.slezak.krakow@rdos.gov.pl, +48(12) 61-98-146 (przygotowanie projektu planu 

zadań ochronnych) 

Monika Białowąs, monika.bialowas.krakow@rdos.gov.pl, +48(12) 61-98-146 (planista regionalny) 

Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 

 

 

1.2 Ustalenie terenu objętego Planem 

L.p. 

Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody  lub nadleśnictwa, 

pokrywającej/go się z obszarem, 

która/e może powodować 

wyłączenie części terenu ze 

sporządzania Planu 

Dokument planistyczny 

Uzasadnienie wyłączenia 

części terenu ze sporządzania 

PZO 

Powierzchnia 

krajowej formy 

ochrony przyrody lub 

nadleśnictwa 

pokrywająca się z 

obszarem [ha] 

1. brak brak brak brak 

 

Teren objęty PZO: 0,16 [ha] całość obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Mapa obszaru Natura 2000 
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Mapa obszaru Natura 2000 objętego Planem
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Opis granic obszaru Natura 2000 objętego Planem 
 

Załącznik nr 1 
 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

1. Obszar Natura 2000 Ochotnica PLH120050 o powierzchni 0,16 ha został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 

stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski rejon biogeograficzny, numer aktu normatywnego C(2010) 9663 (Dz. U. UE L 

33/1 z 8.2.2011). 

 

2. Obszar leży na terenie woj. małopolskiego, w powiecie nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna. Przedmiotem ochrony w obszarze 

jest gatunek nietoperza podkowiec mały Rhinolophus hipposideros. 

 

3. Projekt planu zadań ochronnych (PZO) będzie wykonywany na podstawie następujących aktów prawnych:  

− art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), 

− rozporządzenia Ministra Środowiska z 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), 

− 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.) 

 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) dla obszaru Natura 

2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat. Plan zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 ustanawiany jest w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie, w celu utrzymania i przywrócenia do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, dla któ-

rych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  

 

5. Plan zadań ochronnych zawiera następujące elementy: 

− określenie stanu, w jakim znajdują się siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono ob-

szar Natura 2000; 

− identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ga-
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tunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony; 

− ustalenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania; 

− ustalenie koniecznych zmian w istniejących dokumentach planistycznych obowiązujących na terenie ostoi, dotyczące eliminacji 

lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego sta-

nu ochrony siedlisk i gatunków; 

− identyfikację potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

 

6. Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych powstawała etapowo: 

Etap I – Wstępny 

Weryfikacja terenu objętego projektem planu, ustalenie przedmiotów ochrony, organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami 

interesu, utworzenie zespołu lokalnej współpracy; 

Etap II - Opracowanie projektu Planu 

Wykonanie opisu granic, zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, weryfikacja i uzupełnienie zgro-

madzonych informacji, ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń, ustalenie celów i działań ochronnych, 

ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów, sporządzenie dokumentacji planu, zestawienie potrzeb weryfikacji SDF;   

Etap III - Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu 

Ustosunkowanie się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie procesu planistycznego.  

 

7. Podczas realizacji PZO przeprowadzono warsztaty konsultacyjne z udziałem osób prywatnych i instytucji zainteresowanych projek-

tem dokumentu. W spotkaniach brał udział Zespołu Lokalnej Współpracy, jednocześnie spotkania te miały charakter otwarty. Za po-

mocą publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych (poczta elektroniczna, strona internetowa RDOŚ Kraków), można było 

zapoznawać się z bieżącym stanem prac nad projektem PZO, zgłaszać uwagi i wnioski podczas całego procesu planistycznego. 

 

 

 

1.5. Przedmioty ochrony wg. obowiązującego SDF (stan na dzień 10.06.2019) 

 

1.5.1 Siedliska 

 

Brak 

 



6 

 

 

 

1.5.2 Gatunki roślin 

 

 

Brak 

 

 

 

 

1.5.3 Gatunki zwierząt (bez ptaków) 

 

Kod 
Nazwa 

polska 
Nazwa łacińska 

Pop. 

osiadła 

Pop. 

rozrodcza 

Pop. 

przemieszcz

a-jąca się 

Pop. 

zimująca 
Jednostka 

liczebnośc

i 

Ocena 

populacji 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izolacji 

Ocena 

ogólna 

Min. Max Min. Max Min. Max Min. Max 

 

    

1303 
Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros 
  30 30   

  

I C B B B 

 

 

 

1.5.4 Gatunki ptaków 

 

Brak 
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1.6. Kluczowe instytucje/grupy dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności  

L.p. Instytucja/osoby Opis istotności dla obszaru (fakultatywne) 

1. 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego 

Kształtowanie polityki regionalnej (województwa) m in. w zakresie: modernizacji terenów 

wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, dróg 

publicznych i transportu. Promocja regionu województwa małopolskiego, udostępnianie informacji 

w powyższym zakresie. 

2. Małopolski Urząd Wojewódzki 

Zapewnienie wykonania przez Wojewodę Małopolskiego zadań wynikających ze sprawowania 

przez Wojewodę funkcji: przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, zwierzchnika 

zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, 

organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy 

szczególne tak stanowią, reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w 

odrębnych ustawach. 

3. 
Starostwo Powiatowe w 

Nowym Targu 

Prowadzenie na terenie jednostki zadań o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie: transportu i 

dróg publicznych, geodezji, kartografii i katastru, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru 

budowlanego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa 

śródlądowego. Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze powiatu, udostępnianie 

informacji o środowisku i jego ochronie na terenie powiatu. 

4. Gmina Ochotnica Dolna 

Prowadzenie na obszarze gminy zadań obejmujących m. in.:  zarządzanie gospodarką przestrzenną i 

planowanie przestrzenne, planowanie i nadzór nad inwestycjami w infrastrukturze gospodarczej i 

mieszkaniowej na terenie i sąsiedztwie obszaru, realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na 

obszarze gminy, udostępnianie informacji o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska 

na obszarze gminy, promowanie obszaru jako waloru przyrodniczego gminy. 

5. 
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych 

Nadzór nad gospodarką leśną w województwie, udostępnianie informacji dotyczącej ochrony 

przyrody i edukacji ekologicznej na obszarze LP, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad 

opracowywaniem planów urządzania lasu oraz ich wykonawstwem. 
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6. Nadleśnictwo Krościenko 
Prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, pozyskania drewna i innych 

działań związanych z gospodarką leśną. 

7. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Krakowie 

Realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze województwa, nadzór nad obszarami Natura 

2000, promocja i udostępnianie informacji o środowisku, udział w procedurach zw. z ocenami 

oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz udział w przeprowadzaniu strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko, zapobieganie i naprawy szkód w środowisku. 

9. 
Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

Wsparcie rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców, samorządów lokalnych poprzez 

dofinansowywanie działań m.in. rolnośrodowiskowych czy modernizacji gospodarstw, szkolenia i 

doradztwo zawodowe dla rolników, posiadaczy lasów, wypłaty dopłat unijnych dla rolników. 

10. Sołtys Wsi Ochotnica Dolna 
Doradztwo, konsultacje dot. wypracowania najlepszych zapisów planu zadań ochronnych, 

reprezentowanie mieszkańców gminy Ochotnica Dolna. 

11. 

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków – Delegatura Nowy 

Targ 

Zapewnienie ochrony dla zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, a tym samym za-

chowania dla przyszłych pokoleń. Podejmowanie działań czynnych w celu ochronny i odtworzenia 

obiektów zabytkowych. Kościół wpisany został do Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabyt-

kami w Małopolsce na lata 2014-2017, jako obiekt zasługujący na wpisanie na listę obiektów za-

sługujących na wpis do rejestru zabytków nieruchomych woj. małopolskiego. 

12. 
Wiejski Ośrodek Kultury w 

Ochotnicy Dolnej 
Pielęgnowanie kultury regionu, promocja regionu, edukacja. 

13. 
Stowarzyszenia, Fundacje 

lokalne 

Pielęgnowanie kultury regionu, wspieranie rozwoju ekonomicznego jak i propagowanie dbałości o 

środowisko przyrodnicze, promocja regionu, edukacja. 

14. 
Parafia pw. Znalezienia Krzyża 

Świętego w Ochotnicy Dolnej 
Zarządzający obiektem, w którym mieści się kolonia rozrodcza. 

15. Rada Parafialna 
Doradztwo, konsultacje w zakresie zagrożeń dla przedmiotu ochrony oraz podejmowania działań 

ochronnych. 

16. 
Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody „pro Natura” 

Stowarzyszenie realizujące i koordynujące „Program ochrony podkowca małego w Polsce”. 

Działalność społeczna na rzecz ochrony przyrody, ochrona nietoperzy. 

17. 
Przedstawiciele lokalnego 

biznesu 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w obszarze lub przy jego granicy (np. 

przewodnicy lokalni, punkty sprzedaży rękodzieła lub produktów regionalnych.) 

18. 
Osoby prywatne, mieszkańcy 

gminy Ochotnica Dolna 

Właściciele gruntów stanowiących własność prywatną, użytkownicy terenu. Doradztwo, 

konsultacje dot. wypracowania najlepszych zapisów planu zadań ochronnych w zakresie zagrożeń 

dla przedmiotu ochrony, podejmowania działań ochronnych, znajomości własności działek, historia 

obszaru. 
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1.7. Zespól Lokalnej Współpracy  

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, 

którą reprezentuje 
Kontakt* 

1. Monika Białowąs Planista Regionalny RDOŚ monika.bialowas.krakow@rdos.gov.pl 

2. Justyna Ślęzak Koordynator Planu RDOŚ justyna.slezak.krakow@rdos.gov.pl 

3. Rafał Szkudlarek 
Ekspert chiropterolog, wykonawca 

ekspertyzy 
BAT SERVICE podkowiec@gmail.com 

4. Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Urząd Gminy Ochotnica Dolna tadeusz.krolczyk@ochotnica.pl 

5. Bożena Kuziel 

Przedstawiciel Rady Gminy  

Prezes Stowarzyszenia "Odkrywamy 

Gorce" 

Rada Gminy Ochotnica Dolna 

Stowarzyszenie „Odkrywamy 

Gorce” 
bokuzi@onet.pl 

6. Irena Pawlik Przedstawiciel Rady Gminy Rada Gminy Ochotnica Dolna ira1@onet.pl 

7. Maria Głód Przedstawiciel Rady Gminy Rada Gminy Ochotnica Dolna domdaw26@gmail.com 

8. Wojciech Kozielec 
Przedstawiciel Starostwa Powiato-

wego 

Starostwo Powiatowe w Nowym 

Targu 
wojtektyl@tlen.pl 

9. Andrzej Runger Przedstawiciel Rady Gminy Rada Gminy Ochotnica Dolna Rungerowka@onet.pl 

10. Jakub Osman Pracownik Urzędu Gminy Urząd Gminy Ochotnica Dolna 
josman@ochotnica.pl 

18-262-09-32 

11. Jerzy Udziela Przedstawiciel Rady Gminy Rada Gminy Ochotnica Dolna 
udzielaj@wp.pl 

502-127-408 

12. Tadeusz Hebda Przedstawiciel Rady Gminy Rada Gminy Ochotnica Dolna  

13. Robert Zakrzewski Przedstawiciel organizacji Fundacja RunVegan 
robert@runvegan.pl 

506-009-611 

mailto:bokuzi@onet.pl
mailto:ira1@onet.pl
mailto:domdaw26@gmail.com
mailto:wojtektyl@tlen.pl
mailto:Rungerowka@onet.pl
mailto:josman@ochotnica.pl
mailto:udzielaj@wp.pl
mailto:robert@runvegan.pl
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14. Jan Franczyk Przedstawiciel Rady Gminy Rada Gminy Ochotnica Dolna 
janfranczyk@onet.pl 

508-114-421 

15. Tadeusz Kudłacz Urząd Gminy/kierownik JGŚ Urząd Gminy Ochotnica Dolna budownictwo@ochotnica.pl 

16. 
Maria Chlipała-

Gołdyn 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rada Gminy Ochotnica Dolna 

maria.chlipala.goldyn@gmail.com 

510-237-864 
 

17. Stanisław Faltyn Przedstawiciel Rady Gminy Rada Gminy Ochotnica Dolna eko-elektro1@tlen.pl 

18. Piotr Piotrowski Pracownik Urzędu Gminy Urząd Gminy Ochotnica Dolna piotr.piotrowski@ochotnica.pl 

19. Paweł Cetera Pracownik Urzędu Gminy Urząd Gminy Ochotnica Dolna ceterapawel@interia.pl 

 

2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

 

2.1. Ogólna charakterystyka obszaru 

Obszar Natura 2000 Ochotnica PLH120050 położony jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim, w 

gminie Ochotnica Dolna. Pod względem fizyczno-geograficznym należy do makroregionu Beskidy Zachodnie, mezoregionu Gorce. Obszar 

Natura 2000 Ochotnica o powierzchni 0,16 ha obejmuje działkę ewidencyjną, na której położony jest Kościół Rzymskokatolicki pw. Znalezienia 

Krzyża Świętego, na którego strychu znajduje się kolonia rozrodcza podkowca małego. Obszar położony jest w sąsiedztwie rzeki Ochotnicy, 

której dolina od północy graniczy z Pasmem Gorca, od południa – z Pasmem Lubonia. Dolną część doliny rzeki zajmują tereny zurbanizowany 

wsi Ochotnica Dolna oraz tereny rolnicze z zadrzewieniami, w wyższych położeniach dominują obszary leśne. Wzdłuż doliny biegnie droga 

łącząca Tylmanową i Harklową, przecinająca Gorce. 

 

Obszar Natura 2000 Ochotnica sąsiaduje z obszarem Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, w którego granicach znajduje 

się rzeka Ochotnica oraz dalej na północny-zachód z obszarem Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018, Gorczańskim Parkiem 

Narodowym, a w odległości ok. 6 km w kierunku południowo-wschodnim - z obszarami Natura 2000 Tylmanowa PLH120095 (kolonia 

rozrodcza podkowca małego) oraz Ostoja Popradzka PLH120019 (jednym z przedmiotów ochrony jest podkowiec mały – kilka kolonii 

rozrodczych). 

 

Budynek kościoła będący schronieniem letniej kolonii podkowca małego w 2010 r. przeszedł remont obejmujący zdjęcie pokrycia dachu w 

mailto:janfranczyk@onet.pl
mailto:budownictwo@ochotnica.pl
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sezonie wiosenno-letnim (dofinansowanie uzyskane z programu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). W 2011 r. wybudowano w sąsiedztwie kościoła 

utwardzony parking, mającego w założeniu stanowić lokalizację nowego kościoła parafialnego (źródło: 

http://www.parafia.ochotnica.pl/pl/51494/0/Historia_parafii.html)  

 

Otoczenie kościoła stanowi 14 dorodnych drzew – 13 lip drobnolistnych oraz 1 dąb szypułkowy w większości będące pomnikami przyrody. W 

ostatnich kilku latach dokonano cięć w obrębie drzew skutkujących znacznym przerzedzeniem koron oraz zaburzeniem ich pokroju. Drzewa 

posiadają liczne wypróchnienia oraz rozległe dziuple. W koronach obserwuje się pojedynczy posusz. Nabiegi korzeniowe części drzew 

wskazują na nieoptymalny stan fitosanitarny. Konieczna szersza ekspertyza, określenie działań ratunkowych oraz w perspektywie stopniowa 

wymiana drzew poprzez nowe nasadzenia w obrębie kościoła i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parafia.ochotnica.pl/pl/51494/0/Historia_parafii.html
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Zmiany krajobrazu w rejonie kościoła dobrze widoczne są przy analizie dostępnych archiwalnych zdjęć lotniczych i ortofotomap. Ich dynamika 

podkreśla konieczność wprowadzenia skutecznych zapisów w lokalnych dokumentach planistycznych: 

 

 
2001 

 
2004 

 
2009 

 
2012 

 
2014 

 
2017 
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Lokalizacja kolonii nietoperzy: 

Kolonia nietoperzy zlokalizowana jest w wieży / na poddaszu kościoła. Zrealizowany w roku 2010 remont udało się zrealizować bez szkody dla 

kolonii nietoperzy (prace remontowe przerwano w okresie rozrodczym i dokończono po opuszczeniu kolonii przez nietoperze). Zarówno w 

wieży jak i ścianie wschodniej zainstalowane są szerokie żaluzje umożliwiające dolot nietoperzy do wnętrza obiektu. 

   
 

W zimie 2017-2018 w obrębie strychu zainstalowane zostały elementy poprawiające stan siedliska i schronienia dla nietoperzy. Kolonia jest 

corocznie monitorowana i regularnie, w miarę potrzeb podejmowane są prace mające na celu uprzątnięcie nieczystości itp. 
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Potencjalne trasy dolotowe: 

Aktualnie brak jest danych terenowych potwierdzających przebieg tras dolotowych do obiektu. Analiza danych teledetekcyjnych w połączeniu z 

wiedzą na temat zwyczajów i potrzeb podkowców małych pozwoliła wytypować przebieg potencjalnych korytarzy migracyjnych (aktualność 

modelu pokrycia terenu 06.2018). Uwzględniano pokrycie terenu (optymalnie zieleń wysoką ale również zabudowę), jej ciągłość oraz 

intensywność oświetlenia. Na prawej grafice ukazano pokrycie terenu w klasie wysokości +3m (stan na rok 2011) w szerszym kontekście. 

 

 
 

 

 2018 2011 
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Oświetlenie: 

Wokół obiektu (z każdej strony) zainstalowane są lampy halogenowe dużej mocy mogące oświetlić obiekt światłem o wysokim natężeniu. 

Skierowane są one zarówno na bryłę obiektu, jak i na przyległą do muru kościelnego dzwonnicę (zaznaczona powyżej) – stanowiącą etap na 

potencjalnej trasie migracyjnej w kierunkach zarówno południowym jak i wschodnim. Poza wylotami z obiektu, jest to miejsce kluczowe dla 

drożności lokalnych tras dolotowych do obiektu. W okresie obecności nietoperzy w obiekcie oświetlenie jest ograniczone – zgodnie z poniższą 

dokumentacją fotograficzną - oświetlona jest północna oraz zachodnia ściana obiektu (wieża). Natomiast dzwonnica, oraz elewacje północna i 

południowa nie są oświetlane. Jest to stan, który nie jest optymalny i należy rozważyć działania mające na celu modernizację oświetlenia, by w 

maksymalnym stopniu chronić otwory wylotowe przed oświetleniem (także w przypadku uruchomienia pozostałych lamp). Tereny w dalszym 

oddaleniu od kościoła są zaciemnione, a rozmieszczenie lamp wzdłuż drogi zostawia luki umożliwiające dolot nietoperzom do zadrzewień w 

korycie rzeki. 
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2.2. Struktura własności i użytkowania gruntów  

 

Klasy pokrycia terenu* 

 
Typ własności Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy 

Skarb Państwa 0 0 

Własność komunalna 0 0 

Własność prywatna 0 0 

Inne 0 0 

Grunty orne  0 0 

Łąki i pastwiska  0 0 

Zbiorniki wodne  0 0 

Cieki  0 0 

Inne 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Znalezienia Krzyża Świętego w 

Ochotnicy Dolnej 

0,16 100% 

 * Zgodnie z Corine Land Cover  
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2.3. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

Typy użytków* 

 
Typ własności 

Powierzchnia objęta dopłatami UE 

w ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

 

Lasy 

Lasy Państwowe 0 - 

Lasy komunalne 0 - 

Lasy prywatne 0 - 

Inne 0 - 

Sady  0 - 

Trwałe użytki zielone  0 - 

Wody  0 - 

Tereny zadrzewione lub za-

krzewione 
 0 - 

Inne  0 - 

* Wg wytycznych do SDF 2012.1 

 

 

 

W obszarze Natura 2000 Ochotnica PLH120050 nie ma gruntów objętych dopłatami rolno-środowiskowymi. 
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2.5. Istniejące plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

 

L.p. Tytuł opracowania 

Instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdraż

anie projektu 

Ustalenia 

planu/programu/projek

tu mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony 

Przedmioty 

ochrony objęte 

wpływem 

opracowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

1. 

 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Ochotnica Dolna 

(Uchwała Nr 

XXIV/159/ 04 Rady 

Gminy  Ochotnica 

Dolna z dnia  21 

września 2004 roku. 

Urząd Gminy Ochotnica 

Dolna 

 

 

Plan uchwalony przed 

2008r., 

brak strategicznej oceny 

oddziaływania 

Brak zapisów 

bezpośrednio 

odnoszących się do 

obszaru Natura 2000 

Ochotnica PLH120050 

oraz do przedmiotów 

ochrony dla których 

został powołany obszar. 

Podkowiec mały 

Brak 

 

 

 

 

 

Studium 

uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Ochotnica Dolna 

(Uchwała nr 

VI/20/2015) 

Urząd Gminy Ochotnica 

Dolna 

 

Przy zmianie Studium z 

2015 r. (obejmującej 

m.in. obszar N2000) 

przeprowadzono 

strategiczną ocenę 

oddziaływania na 

środowisko 

 Podkowiec mały 

W obrębie terenu kościoła w Ochotnicy 

Dolnej, stanowiącego obszar NATURA 

2000 pn. Ochotnica (PLH 120050) 

obowiązuje zakaz stosowania w trakcie 

prac remontowo-budowlanych działań 

prowadzących do zniszczenia koloni 

rozrodczej podkowca małego. 

Ewentualne prace remontowe powinny 

być prowadzone w okresie od 15 

września do 15 kwietnia z udziałem 

eksperta chiropterologa, stosownie do 

wymagań postępowania zgodnie z 

przepisami w zakresie ochrony obszaru 

Natura 2000. Należy utrzymać lub 

odtworzyć zwartość i ciągłość drzew, 

krzewów i zarośliw bezpośrednim 
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otoczeniu kościoła. Wycinka drzew i 

krzewów oraz znacząca redukcja 

koron, powinna być poprzedzona 

nasadzeniami drzew i krzewów 

gatunków rodzimych, uzupełniających 

luki w trasach przelotu nietoperzy. 

W bezpośrednim otoczeniu kościoła 

należy stosować oprawy oświetleniowe 

w pełni odcinające światło z góry 

półsfery. 

 

 

 

2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

  

 

2.6.1. Typy siedlisk przyrodniczych 

 

W obszarze Natura 2000 Ochotnica nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych mogących stanowić przedmioty ochrony 

 

 

 

2.6.2.  Gatunki roślin i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

 

W obszarze Natura 2000 Ochotnica nie stwierdzono występowania gatunków roślin mogących stanowić przedmiot ochrony 
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Fot. 1 Podkowce małe (fot. R. Szkudlarek) 

 

2.6.3. Gatunki zwierząt (bez ptaków) i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

Kod 
Nazwa 

polska 

Nazwa 

łacińska 

Pop. 

osiadła 
Pop. rozrodcza 

Pop. przemieszcza-

jąca się 

Pop. zimująca 

Jednostka 

liczebności 

Ocena 

populacji 

Ocena  

st. zach. 

Ocena 

izolacji 

Ocena 

ogólna 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

1303 
Podkowiec 

mały 

Rhinolophus 

hipposideros 
- - 16 52 - - - - i C C C C 

 

Kod gatunku: 1303  

 

Nazwa gatunku: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 

 

Charakterystyka: Przedstawiciel nielicznie reprezentowanej w 

Polsce rodziny podkowcowatych, jeden z najmniejszych i 

najbardziej zagrożonych krajowych nietoperzy. Podkowiec mały 

to jeden z najmniejszych i najbardziej zagrożonych krajowych 

nietoperzy. W drugiej połowie XX wieku odnotowano silny 

spadek liczebności podkowca małego w Europie, w tym również 

w Polsce. Obecnie na większości obszarów występowania 

sytuacja tego gatunku ustabilizowała się. Wciąż jednak 

podkowiec mały jest jednym z najbardziej narażonych na 

wyginięcie nietoperzy w Europie. Krajowa liczebność gatunku w 

2018 r. szacowana jest na około 14 tys. osobników. 

 

Rozpiętość skrzydeł 19-25 cm, masa ciała 5,6-9 g. Podkowiec 

swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznej narośli na nosie w 

kształcie podkowy, która jest wykorzystywana do skupiania 

emitowanych sygnałów echolokacyjnych. Uszy są spiczasto 

zakończone i nie posiadają koziołka. Futerko jest długie i 

puszyste, koloru brązowego na plecach i jasnoszarego na 
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brzuchu. U młodych osobników sierść jest szara. Skrzydła są szerokie i zaokrąglone, co daje podkowcom zdolność do bardzo zwrotnego lotu - 

potrafią też zawisać w powietrzu. Uszy, pysk oraz błona skrzydłowa są koloru szarobrązowego. W spoczynku podkowce okrywają całe ciało 

skrzydłami. 

W kwietniu/maju samice podkowca małego tworzą tzw. kolonie rozrodcze, w których wydają na świat i wychowują swoje młode. Kryjówki 

letnich kolonii rozrodczych stanowią przede wszystkim nieużytkowane i dobrze nagrzane strychy budynków (głównie sakralnych). W koloniach 

rozrodczych i zimowych wiszą na ogół bezpośrednio pod stropem, nigdy nie wciskając się w szczeliny. Samice rodzą najczęściej jedno młode. 

Ciąża trwa około dwóch miesięcy. Młode przychodzą na świat na przełomie czerwca i lipca. Stają się w pełni niezależne po 6 – 7 tygodniach. W 

czasie od sierpnia do listopada odbywają gody i akumulują zapasy tłuszczu, natomiast w miesiącach zimowych (listopad- kwiecień) hibernują. 

Podkowce zimują w jaskiniach, sztolniach, rzadziej w piwnicach i budynkach. Do hibernacji wybierają schronienia ciepłe (najczęściej 6-9 °C) i o 

dużej wilgotności. Okres hibernacji w Europie środkowej trwa od października do kwietnia. Podkowiec mały jest gatunkiem osiadłym. 

Odległość pomiędzy kryjówkami zimowymi oraz letnimi, nie przekracza z reguły 10 km. Unika terenów otwartych. Preferuje lasy liściaste lub 

mozaikę środowisk z bogatą siecią zadrzewień i zakrzewień oraz tereny krasowe i skaliste, najlepiej w pobliżu wody. Tereny te stanowią jego 

żerowisko. 

Odchody paciorkowate zbudowane z połączonych ze sobą po 2-4 sztuki beczułkowatych granulek.  

 

W obszarze Natura 2000 Ochotnica PLH120050 podkowiec mały znany jest jedynie z okresu rozrodu - znajduje się tu kolonia rozrodcza tego 

gatunku, zajmująca strych Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Znalezienia Krzyża Świętego. W stanowisku od kilku lat z dobrym skutkiem 

prowadzone są prace zabezpieczające (tj. sprzątanie guana, adaptacje schronienia) wykonywane przez PTPP "pro Natura".  

Kolonia rozrodcza podkowca małego jest także monitorowana przez PTTP "pro Natura" od 2008 r. Liczebność osobników dorosłych w poszcze-

gólnych latach:  

- 2008 r. – 20, 

- 2010 r. – 3, 

- 2011 r. – 18, 

- 2012 r. – 18, 

- 2013 r. – 11, 

- 2014 r. – 25, 

- 2015 r. – 37, 

- 2016 r. – 16, 

- 2017 r. – 29, 

- 2018 r. –  52 
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Ogólny stan zachowania gatunku w sieci Natura 2000 w Polsce: „U1 niezadowalający”. Krajowa liczebność gatunku w 2013 r. – 10 tys. 

osobników, w 2018 r. 14 tys. osobników. Wzrost liczebności wynika z dużej mierze z zabezpieczenia znacznej ilości stanowisk kolonii rozrod-

czych i poprawy stanu zachowania siedliska gatunku poprzez wykonanie działań ochronnych.  

 

Ranga w Obszarze: Według standardowego formularza danych - ocena ogólna:  „C – znacząca”. Jedyny przedmiot ochrony obszaru, ranga wy-

soka. 

Stan zachowania stanowisk i siedlisk gatunku w obszarze: „U1 niezadowalający” 

 

Zagrożenia:  

Do zidentyfikowanych na obszarze, realnych zagrożeń dla gatunku na leży zaliczyć: 

• Prace remontowe dachu i strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15.04. do 15.09. (dach uszczelniony membraną), 

• Brak bezpiecznego wylotu (zły stan fitosanitarny drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii), 

• Brak bezpiecznego wylotu (zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia budynku), 

• Utrata tras migracji na żerowisko (wycinka drzew, niszczenie liniowych elementów krajobrazu). 

 

Z kolei do potencjalnych zagrożeń (oprócz wymienionych powyżej), które mogą wystąpić na wszystkich obszarach zajmowanych przez gatunek 

zalicza się: 

• Płoszenie nietoperzy 

• Drapieżnictwo (kuny i puszczyki zamieszkujące strychy budynków) 

• Postępująca degradacja pokrycia dachów kolonii 

• Uszczelnienie strychów - likwidacja wlotów 

• Lokalizacja dróg na trasach przelotów 

• Instalacja na budynku stacji bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej 

• Stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna 

• Zubożenie bazy pokarmowej (insektycydy) 

• Utrata żerowiska (fragmentacja obszarów leśnych) 

• Zimowa turystyka jaskiniowa 

• Lokalizacja farm wiatrowych na trasach przelotów 
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Fot. 2 Podkowce małe na strychu kościoła w Ochotnicy (fot. R. Szkudlarek) 
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Fot. 3 Podkowce małe na strychu kościoła w Ochotnicy zawieszone na membranie paro przepuszczalnej przy poszyciu dachu(fot. R. Szkudlarek) 
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2.6.4. Gatunki ptaków i ich siedliska występujące na terenie obszaru 

 

 

W obszarze Natura 2000 Ochotnica nie stwierdzono występowania gatunków ptaków i ich siedlisk mogących stanowić przedmiot ochrony 

 

 

 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

 

3.1 Rzeczywisty stan ochrony  

 
Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 

Siedliska 

przyrodnicze 

(Nazwa) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Poprzednia 

ocena 

wskaźnika 

na podsta-

wie do-

stępnych 

danych wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Obecna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali 

FV, UI, 

U2, XX 

Ocena 

parametru 

na stano-

wisku wg 

skali FV, 

UI, U2, XX 

Ocena 

stanu 

ochrony 

stanowiska 

wg skali 

FV, U1, 

U2, XX 

Ogólna ocena stanu ochrony 

siedliska/gatunku w obszarze 

wg skali FV, UI, U2, XX 

1. 
Podkowiec 

mały Rhino-

lophus 

hipposideros 

1303  

(GUID – 4 

ostatnie 

znaki) 

Stan popu-

lacji 

Liczebność FV FV FV U1 52 osobniki dorosłe 

Struktura wiekowa XX XX Duży rozrzut terminu urodzeń 

młodych uniemożliwił ocenę 

stosunku osobników młodych 

do dorosłych 
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Stan siedli-

ska  

Kubatura schronienia 

dostępna (dogodna) dla 

nietoperzy 

FV U1 U1 W poszyciu dachu zamonto-

wana membrana, która w 

najintensywniej użytkowa-

nych miejscach rozciąga się, 

tworzą się ubytki, co stanowi 

z każdym rokiem coraz więk-

sze zagrożenie wplątania się 

w nią nietoperzy.  

Poniżej strychu występują 

pionowe przestrzenie między 

ścianami wypełnione są wełną 

szklaną, w które wchodzą 

nietoperze szukające być 

może chłodniejszych miejsc 

na strychu kościoła. Przed 

remontem kościoła, prze-

strzenie te pozostawały bez 

wypełnienia, potem wypeł-

niono je watą szklaną, w 

której otwory zrobiła naj-

prawdopodobniej kuna do-

mowa przeciskając się. Nie-

toperze korzystają z wydrążo-

nych kryjówek, jednak mogą 

mieć problem z opuszczeniem 

kryjówki, wełna jest także 

szkodliwa dla ich zdrowia z 

powodu dużej pylistości. 

 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietope-

rzy 

FV FV Wejście na strych kościoła 

jest zabezpieczone przed 

penetracją przez osoby nie-

powołane. Nietoperze nie 

będę niepokojone, ponieważ 

wejście znajduje się w miej-

scu niedostępnym dla osób 

postronnych (przez zakrystię) 
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Dostępność wlotów dla 

nietoperzy 

FV FV/ U1 Wloty drożne. Do pełnej 

drożności należałoby udroż-

nić wlot w nieoświetlonej 

części dachu. 

Ekspozycja wlotów do 

schronienia 

U2 U2 Oświetlenie budynku zostało 

ograniczone. Natomiast w 

dalszym otoczeniu kolonii 

stanowi zagrożenia dla gatun-

ku. Stan fitosanitarny drzew 

w bezpośrednim sąsiedztwie 

kościoła wymaga podjęcia 

działań pielęgnacyjnych. 

Obecność bezpiecznych 

tras przelotu w kierunku 

żerowisk 

FV U1 Trasy przelotu znajdują się 

poza granicami obszaru. Na-

leżałoby wykonać nasadzenia 

na trasach przelotu poza gra-

nicami obszaru Natura 2000. 

Niezmienność warunków 

mikroklimatycznych 

FV FV Nie stwierdzono niekorzyst-

nych zmian w schronieniu lub 

w schronieniu, które mogłyby 

mieć wpływ na warunki mi-

kroklimatyczne. 

Istotne, zauważalne 

wielkopowierzchniowe 

zmiany w strukturze 

żerowisk w otoczeniu (r 

= 2,5 km) schronień 

FV FV Nie stwierdzono. Żerowiska 

znajdują się poza granicami 

obszaru. 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Stan populacji gatunku i 

jego siedliska 

U1 U1 U1 Bezpośrednie otoczenie ko-

ścioła oraz strychu wymagają 

działań ochronnych zabezpie-

czających kolonię. 
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3.2 Referencyjny stan ochrony 

 

Referencyjny należy rozumieć jako docelowy i możliwy do osiągnięcia. Referencyjny  stan ochrony poszczególnych przedmiotów obszaru należy 

opracować wg poniższego zestawienia. Referencyjny stan ochrony zasobów gatunków/siedlisk występujących w obszarze powinien być wyrażony 

kryteriami i wskaźnikami przyjętymi dla danego gatunku/typu siedliska (Monitoring przyrodniczy GIOŚ). 

 

 
Przedmioty ochrony objęte Planem 

L.p. 

Gatunki 

(Nazwa 

polska i 

łacińska) 

Kod 

Natura 
Stanowisko  

Parametr 

stanu 
Wskaźnik1 

Referencyjna 

ocena 

wskaźnika 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Referencyjna 

ocena para-

metru na 

stanowisku 

wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Referencyjny stan 

ochrony siedli-

ska/gatunku w ob-

szarze wg skali FV, 

UI, U2, XX 

Uzasadnienie dla ocen, 

uwagi 

 

Podkowiec 

mały Rhino-

lophus 

hipposideros 

1303  

Ochotnica 
Stan popu-

lacji 

Liczebność FV FV FV  

Struktura wiekowa FV  

Stan siedli-

ska  

Kubatura schronienia 

dostępna (dogodna) dla 

nietoperzy 

FV FV Możliwość poprawy po-

przez podjęcie działań 

Zabezpieczenie przed 

niepokojeniem nietoperzy 

FV Możliwość poprawy po-

przez podjęcie działań 

Dostępność wlotów dla 

nietoperzy 

FV Możliwość poprawy po-

przez podjęcie działań 

Ekspozycja wlotów do 

schronienia 

FV Możliwość poprawy po-

przez podjęcie działań 
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Obecność bezpiecznych 

tras przelotu w kierunku 

żerowisk 

FV Możliwość poprawy. Trasy 

przelotu zlokalizowane poza 

granicami obszaru 

Niezmienność warunków 

mikroklimatycznych 

FV  

Istotne, zauważalne wiel-

kopowierzchniowe zmia-

ny w strukturze żerowisk 

w otoczeniu (r = 2,5 km) 

schronień 

FV Żerowiska zlokalizowane 

poza granicami obszaru 

Szanse 

zachowania 

gatunku 

Stan populacji gatunku i 

jego siedliska 

FV FV Możliwość poprawy 

 

 
1Za referencyjny stan ochrony uważa się taki stan ochrony jaki jest obecnie możliwy do osiągnięcia w obszarze Natura 2000, w danych 

uwarunkowaniach społeczno-gospodarczo-przyrodniczych. W uzasadnieniu powinno wskazać się wskaźniki, dla których jest możliwa poprawa 

ich stanu, z założeniem, że stan ochrony ocenia się na zestawie wskaźników, których zastosowanie jest możliwe w danym obszarze Natura 2000. 

 

 

4. Analiza  zagrożeń 

 

L.p. 
Przedmiot 

ochrony 

Zagrożenia 

Opis zagrożenia Numer stanowiska 
Istniejące Potencjalne 

1. Podkowiec mały 

Rhinolophus 

hipposideros 

1303 

E06 Inne rodzaje 

aktywności człowieka 

związane z urbanizacją, 

przemysłem etc.  

K03.04 Drapieżnictwo 

E06.02 Odbudowa, remont 

budynków. 

G05 Inna ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez działalność 

człowieka  

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

D02.03 Maszty i anteny 

komunikacyjne  

 

E06 Na strychu kościoła, w poszyciu dachu 

zamontowana jest membrana paroprzepuszczalna, w 

którą zaczepiają się nietoperze, co stanowi dla nich 

coraz większe - bezpośrednie zagrożenie. W miarę 

upływu czasu membrana coraz bardziej niszczeje, 

naciąga się, a nietoperze mogą mieć problem z 

uwolnieniem się.  

Drugim istniejącym zagrożeniem są pionowe 

przestrzenie poniżej strychu, wypełnione wełną 

szklaną, stanowiącą zagrożenie dla wchodzących tam 

1 - Kościół w 

Ochotnicy Dolnej 
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nietoperzy. Przed remontem kościoła, przestrzenie te 

pozostawały bez wypełnienia, potem wypełniono je 

watą szklaną, w której otwory zrobiła 

najprawdopodobniej kuna domowa przeciskając się. 

Nietoperze korzystają z wydrążonych kryjówek, 

jednak mogą mieć problem z opuszczeniem kryjówki, 

wełna jest także szkodliwa dla ich zdrowia z powodu 

dużej pylistości. 

K03.04 Na strychu obserwowane są ślady obecności 

kuny, która jest naturalnym drapieżnikiem, 

stanowiącym istotne zagrożenie dla nietoperzy. Mogą 

one wyłapywać nietoperze zarówno znajdujące się w 

kolonii, jak i te wylatujące na zewnątrz. Może to 

doprowadzić do znacznej śmiertelności tych zwierząt. 

E06.02  

− Prace remontowe dachu i strychu 

prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 

15.03. do 15.09. 

− Uszczelnianie strychów - likwidacja wlotów.  

− Stosowanie toksycznych środków 

konserwacji drewna. 

G05 Płoszenie nietoperzy tj. nieuzasadnione  

przebywanie na strychu, oświetlanie nietoperzy (w 

okresie od 15.03-15.09). W okresie rozrodu 

nietoperze są bardzo wrażliwe na niepokojenie. 

Częste wchodzenie na strych, świecenie latarką i 

hałasowanie powoduje, że opuszczają swoje 

schronienia, a nadmierny stres często powoduje 

porzucanie młodych lub poronienia. 

F03.02.03 Celowe chwytanie, zabijanie zwierząt 

D02.03 instalacja na kościele stacji bazowych (BTS) 

systemów łączności bezprzewodowej. Negatywne 

oddziaływanie na fizjologię nietoperzy mają stacje 

bazowe (BTS) systemów łączności bezprzewodowej, 

ostatnimi laty coraz częściej instalowane np. na 

wieżach kościelnych. Wytwarzane przez nie 

promieniowanie ma nie tylko silnie kancerogenne 

działanie, ale może również powodować problemy z 

płodnością nietoperzy. 
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H06.02 Zanieczyszczenie 

świetlne 

G05.06 chirurgia drzewna, 

ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie 

drzew przydrożnych. 

 

G05.06 chirurgia drzewna, 

ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie drzew 

przydrożnych. 

 

H06.02 Zainstalowane lampy częściowo oświetlają 

budynek kościoła. Mogą mieć wpływ na utratę tras 

migracji na żerowisko oraz brak bezpiecznego wylotu 

na skutek zainstalowania zewnętrznego oświetlenia 

budynku, które częściowo oświetla wloty dla 

nietoperzy oraz najbliższe elementy zieleni 

stanowiące ich trasę migracji na żerowisko. 

G05.06 Istniejące: Niezadawalający stan fitosanitarny 

drzew w bezpośrednim otoczeniu obiektu z kolonią. 

Nadmierne przycinanie koron drzew, ogałacanie pni. 

Potencjalne: Wycinka drzew bez nasadzeń 

zastępczych. W przypadku podkowca małego znaczne 

oddalenie wylotu z budynku od najbliższych 

zadrzewień zmusza nietoperze do lotu bezpośrednio 

nad ziemią, narażając je w ten sposób na ataki 

naziemnych drapieżników. 

 

2 - otoczenie kościoła 

 A10.01 Usuwanie żywopłotów i 

zagajników lub roślinności 

karłowatej  

G05.06 chirurgia drzewna, 

ścinanie na potrzeby 

bezpieczeństwa, usuwanie drzew 

przydrożnych 

C03.03 produkcja energii 

wiatrowej  

D01.02 Drogi, autostrady. 

 

A10.01 utrata tras migracji na żerowisko - niszczenie 

liniowych elementów krajobrazu. 

G05.06 Przerwanie bezpiecznych tras przelotu na 

skutek braku nasadzeń zastępczych na miejsce 

usuwanych drzew i krzewów. Nadmierne przycinanie 

koron drzew, ogałacanie pni 

C03.03 umieszczanie na trasach przelotu i 

żerowiskach turbin wiatrowych 

D01.02 konieczność przekraczania drogi w trakcie 

migracji na żerowisko. 

 

3 – trasy przelotu na 

żerowiska (poza 

granicami obszaru) 

B07 Inne rodzaje praktyk 

leśnych, nie wymienione 

powyżej 

B03 eksploatacja lasu bez 

odnawiania czy naturalnego 

odrastania  

B04 Stosowanie biocydów, 

hormonów i substancji 

chemicznych (leśnictwo). 

C03.03 produkcja energii 

wiatrowej  

B07 brak uproszczonych planów urządzania lasu na 

obszarach żerowiskowych w lasach prywatnych 

gwarantujących prowadzenie planowanej i racjonalnej 

gospodarki leśnej zapewniającej trwałość lasu. 

B03 utrata żerowiska - fragmentacja obszarów 

leśnych 

B04 zubożenie bazy pokarmowej, insektycydy, utrata 

żerowiska 

C03.03 umieszczanie na trasach przelotu i 

żerowiskach turbin wiatrowych 

4 – tereny żerowiskowe 

(poza granicami 

obszaru) 
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5. Cele działań ochronnych 

 

L.p. Przedmiot ochrony Cel działań ochronnych 
Perspektywa osiągnięcia zakładanego celu 

działań ochronnych 

1. Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 

Zabezpieczenie oraz utrzymanie kolonii rozrodczej w 

granicach obszaru. Poprawa stanu ochrony do poziomu 

właściwego(FV).  

Osiągnięcie właściwego stanu ochrony (FV) siedliska 

gatunku na stanowisku poprzez poprawę wskaźników: 

- Kubatura schronienia dostępna (dogodna) dla nietoperzy 

- Dostępność wlotów dla nietoperzy, 

- Ekspozycja wlotów do schronienia, 

- Obecność bezpiecznych tras przelotu w kierunku 

żerowisk 

Poprawa parametru „Szanse zachowania gatunku” 

poprzez wykonanie działań ochronnych 

zabezpieczających stanowisko gatunku. 

5 - 10 lat 

 

 

 

6. Ustalenie działań ochronnych 

 

Lp. Przedmiot ochrony Działania ochronne Obszar wdrażania 
Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

Szacunkowe koszty 

(w tys. zł) 

Dotyczące ochrony gatunków 
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1. 

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 

Strych kościoła w 

Ochotnicy Dolnej 

RDOŚ w Krakowie w 

porozumieniu z 

właścicielem/zarządcą 

budynku 

Jednorazowo 5-10 

2. 

Zabezpieczenie siedliska nietoperzy w 

budynku 

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 

RDOŚ w Krakowie w 

porozumieniu z 

właścicielem/zarządcą 

budynku 

Jednorazowo 5-10 

3. 

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 

RDOŚ w Krakowie w 

porozumieniu z 

właścicielem/zarządcą 

budynku 

Jednorazowo 0,5-1,5 
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4. 

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 

RDOŚ w Krakowie w 

porozumieniu z 

właścicielem/zarządcą 

budynku 

Jednorazowo 1 

5. 

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 

RDOŚ w Krakowie w 

porozumieniu z 

właścicielem/zarządcą 

budynku 

Jednorazowo 1 
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6. 

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 

RDOŚ w Krakowie w 

porozumieniu z 

właścicielem/zarządcą 

budynku 

Jednorazowo 0,5 

7. 

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 nasadzane na 

miejsce usuniętych powinny być odpowiednio 

bezpośrednie otoczenie 

kościoła w Ochotnicy 

Dolnej i trasy migracji 

RDOŚ w Krakowie, 

właściciel/ zarządca 

terenu 

Koszty nasadzeń niemożliwe 

do oszacowania na etapie 

tworzenia dokumentu. 
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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. 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

8.  

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 oraz 

w jego sąsiedztwie (trasy 

przelotu i żerowiska 

znajdują się poza 

granicami obszaru) 

RDOŚ w Krakowie 
Jednorazowo 1,5 - 2 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony. 

  Brak potrzeby  
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7. Wskazania do dokumentów planistycznych 

 

L.p. Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia 

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

został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody) 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna 

(Uchwała Nr XXIV/159/ 04 Rady Gminy  

Ochotnica Dolna z dnia  21 września 2004 roku) 

Należy uwzględnić w dokumencie występowanie obszaru Natura 2000 (naniesienie granic, odpowiednie zapisy, 

np: „zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan ochrony gatunków, dla 

których wyznaczono obszar Natura 2000 oraz ich siedlisk”) 

 

Należy wprowadzić ustalenia zapewniające: 

1) Utrzymanie 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. (przeciwdziałanie zagrożeniu: A10.01 

utrata tras migracji na żerowisko - niszczenie liniowych elementów krajobrazu, G05.06 Przerwanie 

bezpiecznych tras przelotu na skutek braku nasadzeń zastępczych na miejsce usuwanych drzew i krzewów. 

Nadmierne przycinanie koron drzew, ogałacanie pni) 

2) Utrzymanie 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 (przeciwdziałanie zagrożeniu: G05.06 Istniejące: Zły stan 

fitosanitarny drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii. Nadmierne przycinanie koron drzew, ogałacanie pni. 

Potencjalne: Wycinka drzew bez nasadzeń zastępczych.) 

 

 

 

8. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie stwierdzono potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000. Plan zadań ochronnych sporządzany na okres 10 lat jest 

wystarczającym dokumentem dla zapewnienia ochrony przedmiotowi ochrony. Plan zadań ochronnych określa przedmioty ochrony, ich 

zagrożenia, oraz definiuje cele i działania ochronne. Obszar Natura 2000 Ochotnica jest dobrze rozpoznany, monitorowany od kilkunastu lat. 

Ponadto plan zadań ochronnych jest dokumentem bardziej elastycznym i możliwym do aktualizacji zapisów w miarę zmieniającej się sytuacji w 

obszarze Natura 2000. 
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9. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

 

9.1 Projekt zmiany SDF 

 

L.p. Zapis 

SDF 

Proponowany 

zapis SDF 

Uzasadnienie do zmiany 

   Uzasadnienie merytoryczne dla każdej z wprowadzonych propozycji zmian. 

    

    

9.1 Projekt zmiany granicy obszaru 

Na obecnym etapie nie planuje się korekty granic obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH210050 

 

10. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu. 

 

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.JSl, podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla ob-

szaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050 poprzez: 

− opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie; 

− wywieszenie na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w dniach 09.10.2018.-21.11.2018.; 

− wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna w dniach 15.10.2018.-10.01.2019.; 

− opublikowanie ogłoszenia w prasie o zasięgu województwa małopolskiego (Gazeta Wyborcza, 09.10.2018 r., str. 6); 
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− opublikowanie na stronie internetowej gazety Wyborczej obwieszczenie w formie elektronicznej. 

 

W dniach 23.11.2018 r. i 05.07.2019 r., odbyły się spotkania konsultacyjne Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczące projektowanych zapisów w 

planie zadań ochronnych. W spotkaniach mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. Zaproszenia na spotkania rozsyłano do 

wszystkich - potencjalnie zainteresowanych podmiotów, jednostek i instytucji (m.in. ks. proboszcz, mieszkańcy, wójt i pracownicy gminy 

Ochotnica Dolna, radni gminy, stowarzyszenia). Zaproszenia były przekazywane w formie elektronicznej (skan zaproszenia), pocztą tradycyjną, 

przez zaproszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w gminie, telefonicznie, a także poprzez umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej 

RDOŚ w Krakowie. Na spotkaniu konsultacyjnym obecny był ekspert chiropterolog oraz specjalista ds. planowania przestrzennego – pracownik 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Na spotkaniach dyskusje dotyczyły przede wszystkim: możliwości realizacji 

niektórych przedsięwzięć w miejscowości i ich wpływu na przedmioty ochrony, pielęgnacji i nasadzeń zieleni wokół obiektu będącego 

schronieniem kolonii rozrodczej podkowca małego, a także możliwości rozwiązania zagrożenia membrany zlokalizowanej w poszyciu dachu. 

Komunikacja bieżąca z członkami Zespołu Lokalnej Współpracy, przekazywanie dokumentacji, protokołów i innych materiałów 

zgromadzonych podczas opracowywania planu zadań ochronnych odbywało się pocztą elektroniczną. Po spotkaniach wszelkie dokumenty, 

materiały i prezentacje  umieszczano na stronie internetowej: http://krakow.rdos.gov.pl/pzo-ochotnica. Wszyscy mieli możliwość zgłaszania 

uwag, wniosków i propozycji w przedmiotowych dokumentach.  

  

 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Podmiot zgłaszający Uwagi i wnioski Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

 

1. Pracownik Gminy Ochotnica Dolna 

Poprawa współrzędnych punktów załamania, wytyczających 

granicę obszaru Natura 2000 w układzie współrzędnych 

płaskich prostokątnych PL–1992. 

Uwagę uwzględniono.  

 
 

  

 
 

  

http://krakow.rdos.gov.pl/pzo-ochotnica
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