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

 

Obszar Natura 2000 Ochotnica PLH120050 o powierzchni 0,16 ha został zatwierdzony 

na podstawie 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. Powyższa decyzja została zastąpiona Decyzją wykonawczą 

Komisji (UE) 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. Wyznaczenie obszaru jest 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 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. Na podstawie art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody organem 

sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 Ochotnica PLH120050 jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. 

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. 

 

Obszar Natura 2000 Ochotnica leży w województwie małopolskim, powiecie 

nowotarskim, gminie Ochotnica Dolna. Sporządzanie planu zadań ochronnych było 

realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań 

ochronnych dla obszarów Natura 2000”,  finansowanego z działania 2.4: Ochrona przyrody i 

edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dokumentacja planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050 powstała na skutek 

zgromadzenia i uzupełnienia informacji o obszarze i przedmiotach ochrony z uwzględnieniem 

uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, 

kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także uwarunkowań wynikających z 

istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar i celów ich ochrony. W tym celu 

przeanalizowano m.in. istniejące i projektowane miejscowe plany zagospodarowania, studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, strategie i programy 

dotyczące obszaru lub mogące mieć na niego wpływ. 

 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050 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 Ochotnica PLH120050 w formie wektorowej 

warstwy informacyjnej, w oparciu o wyznaczenie 21 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 Ochotnica PLH120050. 

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. Przedmiotem 

ochrony w obszarze jest gatunek nietoperza – podkowiec mały(Rhinolophus hipposideros, 

kod 1303). 

4. Ustalono ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz ich siedliska, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000 Ochotnica PLH120050 – 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 podkowca małego Rhinolophus hipposideros oceniono jako U1. 

5. Ustalono i przeanalizowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla utrzymania 

lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 

Ochotnica PLH120050. Na podstawie przeprowadzonej analizy uznano, 

iż do najistotniejszych istniejących zagrożeń należy: zamontowana w poszyciu dachu 

membrana paroprzepuszczalna, wypełnienie wełną szklaną luk i otworów szczelinowych 

pomiędzy ścianami, obecność na strychu kuny domowej, intensywne zewnętrzne 

oświetlenie otworów wylotowych na strych kościoła, niezadawalający stan fitosanitarny 

drzew w bezpośrednim otoczeniu obiektu z kolonią. Innymi zagrożeniami dla przedmiotów 

ochrony są prace remontowe dachu i strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy, tj. 

od 15.IV do 15.IX, płoszenie nietoperzy tj. przebywanie na strychu i oświetlanie nietoperzy, 

celowe chwytanie, zabijanie nietoperzy, przerwanie bezpiecznych tras przelotu na skutek 

braku nasadzeń zastępczych na miejsce usuwanych drzew i krzewów, nadmierne 

przycinanie koron drzew, ogałacanie pni powodujące zbyt dużą odległość pomiędzy 

wlotami, a najbliższymi drzewami, instalacja na budynku kościoła stacji bazowych (BTS) 

systemów łączności bezprzewodowej, zubożenie bazy pokarmowej poprzez stosowanie 

pestycydów i substancji chemicznych, utrata tras migracji na żerowisko, konieczność 

przekraczania ruchliwej drogi w trakcie migracji na żerowisko, umieszczanie na trasach 

przelotu i żerowiskach turbin wiatrowych, eksploatacja lasu bez odnawiania czy naturalnego 

odrastania. 

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 Zabezpieczenie i utrzymanie 

kolonii rozrodczej w granicach obszaru oraz osiągnięcie właściwego stanu ochrony 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”. 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. Działania te polegają głównie na adaptacjach i zabezpieczeniu siedliska 

nietoperzy na strychu, ograniczeniu użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu do 

niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem, oznakowaniem stanowiska tabliczką 

zawierającą podstawowe zalecenia ochronne, sprzątaniu guana, utrzymaniu bezpiecznego 

wlotu dla nietoperzy (utrzymanie zadrzewienia otoczenia kościoła oraz ograniczenie 

oświetlenia, utrzymaniem i oznakowaniem wlotów dla nietoperzy. Ustalono także działania 

dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań 

ochronnych.  

8. Zaprojektowano działania w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

mają na celu poznanie dynamiki liczebności gatunków w koloniach, ocenę stanu i zmian 

zachodzących w siedlisku oraz ocenę zachowania stanu populacji oraz siedliska. Monitoring 

będzie realizowany zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi standardami metodycznymi do 

Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Monitoring realizacji celów ochrony będzie prowadzony po zakończeniu zaplanowanych 

działań ochronnych. 

9. Dla działań z zakresu ochrony czynnej, podmiotem odpowiedzialnym za ich wykonanie 

jest sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 (Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Krakowie) w porozumieniu z właścicielem/zarządcą budynku. Porozumienia 

te będą zawierane w momencie pozyskania środków finansowych przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. 

10. Dokonano analizy zapisów dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie gminy. 

Zapisano wskazania do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Ochotnica Dolna (Uchwała Nr XXIV/159/ 04 Rady Gminy  Ochotnica Dolna z dnia  

21 września 2004 roku). 

11. 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. 

12. 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 liczebności gatunku oraz jego zagrożeń. 

 

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 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); 

− opublikowanie na stronie internetowej gazety Wyborczej obwieszczenie w formie 

elektronicznej. 

 

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

Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, jako organ sporządzający projekt planu zadań 

ochronnych,  umożliwił zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność 

w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000 Ochotnica PLH120050, udział w pracach związanych ze sporządzaniem 

tego dokumentu. W tym celu podjęto wieloetapowe działania z udziałem społeczeństwa. 

W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych dokonano identyfikacji podmiotów 

prowadzących gospodarkę w obrębie siedlisk gatunku podkowca małego w obszarze Natura 

2000 i jego bezpośrednim sąsiedztwie i potencjalnie zainteresowanych opracowaniem planu tj.: 

lokalne samorządy, podmioty związane z ochroną obszaru oraz z jego gospodarczym 

wykorzystaniem, właściciele i zarządcy budynków z koloniami nietoperzy, organizacje 

pozarządowe. Proces komunikacji ze społeczeństwem odbywał się kilkuetapowo. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, którego celem było przedstawienie interesariuszom 

informacji dotyczących rozpoczęcia prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000, oraz stworzenie Zespołu Loklnej Współpracy odbyło się w dniu 23 listopada 2018 r. 

Na spotkaniu utworzono Zespół Lokalnej Współpracy, przekazano informacje dotyczące sieci 

Natura 2000 w Polsce i Europie, procedury tworzenia planów zadań ochronnych 

oraz przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ochotnica PLH120050.  

5 lipca 2019 r. zorganizowano drugie spotkanie z udziałem członków Zespołu Lokalnej 

Współpracy oraz innych zainteresowanych podmiotów w celu przedstawienia informacji o 

wynikach postępu prac oraz przeprowadzenia dyskusji nad zaproponowanymi zapisami w 

projekcie planu zadań ochronnych. Omówione zostały główne elementy szablonu 

dokumentacji projektu planu zadań ochronnych, w tym: 

– informacje o obszarze Natura 2000 Ochotnica PLH120050; 

– stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem; 

– cele działań ochronnych; 

– zagrożenia; 

– działania ochronne; 

– wskazania do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

– zmiany granic obszaru. 



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.  

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: ……….  

 

 

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

