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Stowarzyszenie „Zielony Puszczyk”
Zagórze 185, 32-005 Niepołomice

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając 
na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 55 z późn. zm.), oraz art. 39 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. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w lipcu 2020 r. przystąpił 
do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lipówka PLH120010. 
Granice tego Obszaru pokrywają się z granicami ścisłego rezerwatu przyrody „Lipówka” położonego 
w północnej części Puszczy Niepołomickiej. 

Dokumentacja gromadzona w ramach tego postępowania jest na bieżąco udostępniana 
społeczeństwu na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Natura 2000/ Plany zadań 
ochronnych: http://krakow.rdos.gov.pl/plan-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-lipowka-
plh120010.

Aktualnie na stronie internetowej zamieściliśmy ekspertyzę przyrodniczą, opracowaną 
na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych obszaru Natura Lipówka PLH120010. Dokumentacja 
została wykonana przez firmę „Żbik” Konrad Kata z Weryni, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie. Ekspertyza zawiera dane z inwentaryzacji fitosocjologicznej, 
chiropterologicznej, entomologicznej i herpetologicznej, przeprowadzonych w 2020 roku, a także 
informacje o zidentyfikowanych zagrożeniach dla obszaru Natura 2000. Ponadto zawiera ona ocenę 
stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, określa cele działań ochronnych oraz 
sposoby ich realizacji w 10 letnim okresie czasu. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości tej dokumentacji oraz w celu wzmocnienia społecznej 
akceptacji dla funkcjonowania sieci Natura 2000, zwracamy się do Państwa o przedstawienie opinii 
do dokumentacji ekspertyzy. Państwa opinia pozwoli nam na zaplanowanie racjonalnej ochrony tego 
wyjątkowo cennego w skali kraju obszaru leśnego.   

Jednocześnie zapraszamy do udziału w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), 
tworzonego w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na potrzeby sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lipówka PLH120010. Członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy 
będą mieli prawo do rzeczywistego współtworzenia zapisów planu zadań ochronnych, w celu 
zapewnienia jak najlepszych warunków ochrony dla obszaru, przy uwzględnieniu aktualnych 
uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przyrodniczych.

Uprzejmie prosimy o przedstawienie opinii w terminie do 8 stycznia 2021 r. na adres: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków lub na adresy 
mailowe Zespołu Projektowego: monika.bialowons.krakow@rdos.gov.pl, 
justyna.slezak.krakow@rdos.gov.pl.

Z poważaniem
Zastępca Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie
mgr Małgorzata Mordarska-Duda
 Regionalny Konserwator Przyrody                                                                                
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