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 główny beneficjent: GDOŚ 

 12 RDOŚ 

 całkowity koszt: 27 mln zł 

 realizacja: 2017-2022 

 PZO dla 237 obszarów Natura 2000 

 w Małopolsce: 21 obszarów Natura 2000 



1) parki narodowe 

2) rezerwaty przyrody 

3) parki krajobrazowe 

4) obszary chronionego krajobrazu 

5) obszary Natura 2000 

6) pomniki przyrody 

7) stanowiska dokumentacyjne 

8) użytki ekologiczne 

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 



 

 CEL: ochrona, czyli utrzymanie lub odtworzenie, określonych siedlisk 
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt 

 

 godzenie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków z gospodarczym 
użytkowaniem terenu, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju 

 

 brak zakazów… 

…ale zasada niepodejmowania działań mogących znacząco 
negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska 

 

 Zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000,  

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

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

 

 

 
 
 
 

 
 



 

~27 000 obszarów 

  
 

20% pow. UE 
w tym 

6% obszary 

morskie 



 Słowenia – 38% 

 Bułgaria - 34% 

 Hiszpania – 27% 

 Portugalia – 21% 

 Polska – 20% 

 Holandia – 14% 

 Dania - 8% 

 Anglia - 9% 

 



 

  
849 obszarów 

siedliskowych 
 

145 obszarów 

ptasich 

 

994 obszary 
 

20% pow. PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PN – 1% 

RP – 0,5% 

PK - 8% 



 

 

Aktualny stan sieci  

w Małopolsce 

 

11 Obszarów Specjalnej 

Ochrony Ptaków 

 

88 Specjalnych Obszarów 

Ochrony Siedlisk 

 

99 obszarów - 15 % 







 



 Powierzchnia: 37,86 ha (282 ha - cały obszar) 

 Historia wyznaczenia obszaru:  

- Uchwała nr LXXIV/962/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3.06.2009. 

- 10.2009 – przekazanie propozycji do KE 

- 01.2011. – zatwierdzenie obszaru (Decyzja 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 kontynentalny region 
biogeograficzny) 

 

 



Przedmioty ochrony obszaru 

 

6210 murawy kserotermiczne 

6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 

1617 starodub łąkowy 

1903 lipiennik Loesela 

6179 modraszek nausitous  

6177 modraszek telejus  

1060 czerwończyk nieparek  

4038 czerwończyk fioletek  





 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Krakowa: ZR - zieleń nieurządzona 

 

  

 

 

• Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Skotniki i 

Kostrze – obszar łąkowy”(2.03.2019.):  

• R.1 – R.11 – tereny rolnicze,  

     o podstawowym przeznaczeniu pod       

     łąki i pastwiska;  

• zakaz: 

 lokalizacji zabudowy 

 nasadzeń krzewów i zieleni wysokiej 

 zalesiania 



• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  art. 28 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Rozporządzenie określa : 

1) tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych; 

2) zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu zadań ochronnych; 

3) tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych. 

 

 

 
Plan zadań ochronnych 

 sporządzany na 10 lat 
 

 podstawa prawna – zarządzenie RDOŚ 
 

 akt prawa miejscowego 
 

 sporządzany, aby bez zwłoki podjąć działania niezbędne  
       dla zachowania przedmiotów ochrony 

 
 sporządzany na podstawie istniejącej wiedzy uzupełnionej  

       o podstawowe prace terenowe 



 

Tryb sporządzania projektu: 
 

• ustalenie terenu objętego projektem PZO oraz przedmiotów 
ochrony obszaru 

• sformułowanie założeń 

• podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze 

przystąpienia do sporządzenia projektu PZO 

• identyfikację zainteresowanych osób i podmiotów 
prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i 

siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar 

• sformułowanie projektu planu zadań ochronnych 



Zespół Lokalnej Współpracy 

Zespół Lokalnej Współpracy mogą stanowić: 

- przedstawiciele samorządów 

- właściciele gruntów 

- zarządzający terenem 

- przyrodnicy 

- organizacje pozarządowe, ... 

 

Rola:  

-    udział na każdym etapie tworzenia PZO, 

- mają szansę na współtworzenie dokumentu, 

- mogą zgłaszać do niego uwagi na każdym etapie 

 

• możliwość udziału w procesie sporządzania projektu zainteresowanych osób i podmiotów 
prowadzących działalność w obrębie siedlisk dla których ochrony wyznaczono obszar, 
 

• możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko 



Sporządzenie dokumentacji  

i projektu zarządzenia  

Konsultacje 

merytoryczne  

z GDOŚ 

Zespół Lokalnej 

Współpracy Wyłożenie do publicznej 

wiadomości na 21 dni  

Uzgodnienie z wojewodą 

Podpisanie zarządzenia 



 

 

• opisanie granic obszaru, mapę 

• ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń 

• ustalenie celów działań ochronnych do osiągnięcia w okresie 10 lat 

• ustalenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów 

wraz z monitoringiem 

• wskazania do zmian suikzp i mpzp 

• ocenę potrzeby sporządzenia planu ochrony 





Zagrożenia dla przedmiotów ochrony 



 



 



 rozpoznanie wartości przyrodniczych terenu, unikanie 

zagrożeń, realizacja działań ochronnych 
 

 łatwiejsze sporządzenie mpzp (opracowanie ustaleń dokumentów 

zagospodarowania przestrzennego w sposób zgodny z wymogami 

ochrony) 
 

 szybszy tryb uzyskiwania decyzji dot. inwestycji 
 

 preferencje przy uzyskiwaniu środków na projekty  
 

 dopłaty rolnośrodowiskowo-klimatyczne 
 

 nawiązanie współpracy 

 

 

 

 

 



Koordynatorem prac nad projektem PZO jest Magdalena Szymańska  

(magdalena.szymanska.krakow@rdos.gov.pl, tel. 14 619 81 41) 

  

Kwestiami związanymi z projektem zajmuje się Justyna Ślęzak  

(justyna.slezak.krakow@rdos.gov.pl, tel. 012 619 81 46) 


