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Załącznik nr 7 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

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

 

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne 

dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 

Lp. Nazwa dokumentu Wskazanie do zmiany 

1. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Lubień 

Uchwała Nr 

XXVII/122/2012 Rady 

Gminy Lubień z dnia 28 

września 2012 r. (Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego 

z 2012 r. poz. 5391 z późn. 

zm.) 

1. Zrezygnować z wyznaczenia terenu infrastruktury technicznej, 

położonego na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi - terenu przewidywanego pod oczyszczalnię ścieków 

oznaczonego oznaczonego Tkp lub zmienić jego lokalizację tak aby 

nie kolidował z łęgami oraz aby planowane zagospodarowanie nie 

wymagało umacniania koryta Raby. Realizacja oczyszczalni 

ścieków na wyznaczonym terenie spowodowałaby znaczący 

negatywny wpływ na obszar Natura 2000. 

2.W zasięgu granic obszaru Natura 2000 wprowadzić nakaz 

uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów rygorów określonych 

w obowiązujących przepisach odrębnych powołujących ten Obszar 

do życia, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu podejmowania 

działań inwestycyjnych mogących mieć negatywny wpływ na cel 

ochrony ustalony dla obszaru. Realizacja zamierzeń 

inwestycyjnych w granicach obszaru jest możliwa wyłącznie po 

wykazaniu braku negatywnego wpływu planowanych inwestycji na 

ustalony cel ochrony obszaru. 

2. Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Mszana Dolna, przyjęte 

Uchwałą Nr XIII/139/99 

Rady Gminy Mszana 

Dolna z dnia 29 grudnia 

1999 r., zmienione 

Uchwałą Nr LIV/686/10 

Rady Gminy Mszana 

Dolna z dnia 10 listopada 

2010 r oraz ponownie 

zmienione Uchwałą Nr 

XL/450/2017 Rady Gminy 

Mszana Dolna z dnia 26 

września 2017 r. 

1. Należy uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Raba z Mszanką PLH120093. 

2. W zasięgu granic obszaru Natura 2000 wprowadzić zapisy 

zapewniające uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 

rygorów określonych w obowiązujących przepisach odrębnych 

powołujących ten Obszar do życia, ze szczególnym 

uwzględnieniem zakazu podejmowania działań inwestycyjnych 

mogących mieć negatywny wpływ na cel ochrony ustalony dla 

obszaru. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych w granicach obszaru 

jest możliwa wyłącznie po wykazaniu braku negatywnego wpływu 

planowanych inwestycji na ustalony cel ochrony obszaru. 

3. Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego Kasinka 

Mała 

Uchwała Nr 

XXXIV/281/05 Rady 

Gminy Mszana Dolna 

z dnia 28 stycznia 2005 r. 

1. Należy uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Raba z Mszanką PLH120093. 

2.W zasięgu granic obszaru Natura 2000 wprowadzić nakaz 

uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów rygorów określonych 

w obowiązujących przepisach odrębnych powołujących ten Obszar 

do życia, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu podejmowania 

działań inwestycyjnych mogących mieć negatywny wpływ na cel 

ochrony ustalony dla obszaru. Realizacja zamierzeń 
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(Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2005 r. 

Nr 46, poz. 303 z późn. 

zm.) 

inwestycyjnych w granicach obszaru jest możliwa wyłącznie po 

wykazaniu braku negatywnego wpływu planowanych inwestycji na 

ustalony cel ochrony obszaru. 

3. Zrezygnować z dopuszczenia w terenach wód otwartych 

z obudową biologiczną  oznaczonych 1. 1. WS/Lz zlokalizowanych 

w granicach obszaru Natura 2000 realizacji stopni wodnych 

i niewielkich zbiorników, zmniejszających zagrożenie 

powodziowe. Realizacja stopni wodnych i zbiorników 

spowodowałaby znaczący negatywny wpływ na obszar Natura 

2000. 

4. Studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta 

Mszana Dolna, przyjęte 

uchwałą Nr XVIII/110/99 

Rady Miasta w Mszanie 

Dolnej z dnia 20 grudnia 

1999 r. 

1. Należy uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Raba z Mszanką PLH120093. 

2. W zasięgu granic obszaru Natura 2000 wprowadzić zapisy 

zapewniające uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 

rygorów określonych w obowiązujących przepisach odrębnych 

powołujących ten Obszar do życia, ze szczególnym 

uwzględnieniem zakazu podejmowania działań inwestycyjnych 

mogących mieć negatywny wpływ na cel ochrony ustalony dla 

obszaru. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych w granicach obszaru 

jest możliwa wyłącznie po wykazaniu braku negatywnego wpływu 

planowanych inwestycji na ustalony cel ochrony obszaru. 

5. Miejscowy plan 

zagospodarowania  

przestrzennego Miasta 

Mszana Dolna 

Uchwała Nr 

XXI/148/2004 Rady 

Miasta w Mszanie Dolnej 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 

(Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2005 r. nr 

95 poz. 644 z późn. zm.) 

1. Należy uwzględnić w części rysunkowej granice obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Raba z Mszanką PLH120093. 

2.W zasięgu granic obszaru Natura 2000 wprowadzić nakaz 

uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów rygorów określonych 

w obowiązujących przepisach odrębnych powołujących ten Obszar 

do życia, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu podejmowania 

działań inwestycyjnych mogących mieć negatywny wpływ na cel 

ochrony ustalony dla obszaru. Realizacja zamierzeń 

inwestycyjnych w granicach obszaru jest możliwa wyłącznie po 

wykazaniu braku negatywnego wpływu planowanych inwestycji na 

ustalony cel ochrony obszaru. 

3. Zrezygnować z dopuszczenia w terenach wód powierzchniowych 

oznaczonych WS zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 

2000 realizacji stopni wodnych. Realizacja stopni wodnych 

spowodowałaby znaczący negatywny wpływ na obszar Natura 

2000. 

 


