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ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE 

  

z dnia ……………………….. 2019 r. 

  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  
Rudniańskie Modraszki-Kajasówka PLH120077 

  

Na podstawie art. 28 ust. 5, ust. 10 oraz ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614; zm.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i poz. 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rudniańskie Modraszki-

Kajasówka PLH120077, zwanego dalej: „obszarem Natura 2000”. 

2.  Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000 z wyłączeniem terenu Rudniańskiego Parku 

Krajobrazowego, dla którego ustanowiono plan ochrony w drodze uchwały Nr XLI/631/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia z dnia 25 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop., poz. 6180), 

uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody.  

§ 2. 1. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Opis granic części obszaru Natura 2000 objętej planem zadań ochronnych – położonej poza 

granicami Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, określa załącznik nr 1a do zarządzenia 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

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

obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów 

ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 7. Lokalizację obszarów wdrażania działań ochronnych przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


