
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr … 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia ……………2013 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Krynica PLH120039 
 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2013 r. poz. 627 i 628) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu 
prawa miejscowego, w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 
Plan zadań ochronnych sporządzany jest na 10 lat, pierwszy projekt sporządza się w terminie 
6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską, jako obszaru mającego 
znaczenia dla Wspólnoty (art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody). Plan sporządza się w 
celu utrzymania i przywrócenia do właściwego stanu ochrony siedlisk oraz gatunków 
zwierząt i roślin, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica PLH120039 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 (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 34, poz. 186, z późn. zm.). 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera: 
opis granic, sporządzony w układzie współrzędnych PL-1992, o którym mowa w 
rozporządzeniu Rady Ministrów 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247), i mapę obszaru; 
ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu 
przedmiotów ochrony obszaru; 
cele działań ochronnych; 
określenie działań ochronnych; 
wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych, jeżeli są niezbędne dla 
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru; 
ocenę potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru oraz określenie 
terminu jego sporządzenia. 

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica 
PLH120039 rozpoczęły się w 2012 r. w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 
pn. „Opracowywanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 
Polski”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. 

Obszar Natura 2000 Krynica PLH120039 o powierzchni 163,8 ha został zatwierdzony 
Decyzją Komisji Europejskiej nr 2009/91/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy 
dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny (numer aktu normatywnego 
C(2008) 7973). 

Obszar leży na terenie miasta Krynica-Zdrój, w powiecie nowosądeckim, w 
województwie małopolskim. Przedmiotami ochrony w obszarze są nietoperze: podkowiec 
mały (Rhinolophus hipposideros, kod 1303) i nocek duży (Myotis myotis, kod 1324). 



W trakcie prac terenowych zweryfikowano listę przedmiotów ochrony w obszarze 
Natura 2000 oraz określono ich stan zachowania. 

Głównym istniejącym zagrożeniem dla podkowca małego i nocka dużego w obszarze 
jest zły stan dachu cerkwi grekokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju, na 
strychu której znajdują kolonie rozrodcze nietoperzy. Innymi zagrożeniami 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, intensywne 
zewnętrzne oświetlenie otworów wylotowych na budynku cerkwi oraz zbyt duża odległość 
pomiędzy wlotami, a najbliższymi drzewami. Potencjalnymi zagrożeniami dla nietoperzy 
będącymi przedmiotami ochrony są: instalacja na budynku cerkwi stacji bazowych (BTS) 
systemów łączności bezprzewodowej, likwidacja wlotów dla nietoperzy, zubożenie bazy 
pokarmowej poprzez stosowanie pestycydów i substancji chemicznych, utrata tras migracji na 
żerowisko, brak bezpiecznego wylotu, czyli wycinka lub nadmierne przycinanie drzew w 
bezpośrednim otoczeniu kolonii oraz konieczność przekraczania ruchliwej drogi w trakcie 
migracji na żerowisko/zimowisko. 

Przyjęte działania ochronne mają na celu utrzymanie na poziomie właściwym: 
– liczebności populacji, 
– zabezpieczenia przed niepokojeniem nietoperzy, 
– dostępności wlotów dla nietoperzy, 
– obecności bezpiecznych tras przelotu w kierunku żerowiska, 
– istotnych, zauważalnych wielkopowierzchniowych zmian w strukturze żerowisk w 
otoczeniu (r = 2,5 km) schronień, 
jak również poprawę do poziomu właściwego:  
− kubatury schronienia dostępnej dla nietoperzy,  
− ekspozycji wlotów do schronienia, 
− niezmienności warunków mikroklimatycznych na strych cerkwi, 
oraz poprawę stan populacji gatunku i jego siedliska. 

Działania te polegają głównie na poprawie stanu technicznego strychu cerkwi, 
zachowania zadrzewienia w otoczeniu kolonii i na trasach przelotu na żerowiska. Istotnym 
działaniem ochronnym zabezpieczającym kolonię rozrodczą podkowców na strychu cerkwi 
będzie wymiana pokrycia dachu w sposób bezpieczny dla nietoperzy przy użyciu materiałów 
o możliwie największej trwałości. Zastosowanie materiałów o dużej trwałości np. blachy 
miedzianej lub cynkowo-tytanowej, jest istotne dla zachowania koloni rozrodczej nietoperzy, 
ze względu na koniczność uniknięcia prowadzenia częstych prac konserwacyjnych dachu np. 
wymiana całości pokrycia dachu lub jego części, malowanie dachu. Każdorazowe 
prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych stwarza zagrożenie powstania zmian 
mikroklimatycznych na strychu cerkwi oraz płoszenia nietoperzy, co może doprowadzić do 
opuszczenia przez nie strychu i równocześnie do zaniku przedmiotu ochrony obszaru Natura 
2000. Zatem podczas wymiany pokrycia dachu cerkwi konieczne jest zastosowanie 
materiałów o dużej odporności na czynniki atmosferyczne nie wymagające prowadzenia 
częstych prac remontowych i konserwacyjnych. 

Ustalone 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 



ma być realizowany zgodnie z wytycznymi do Państwowego Monitoringu Środowiska 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Plan zadań ochronnych zawiera wskazania do zmiany w istniejącym „Miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynicy-Zdroju (OBSZAR 5 – 
CZARNY POTOK)” - uchwała nr XXXII.192.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 
7.11.2012 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 6878). Analiza 
wymienionego dokumentu planistycznego wykazała konieczność wprowadzenia zmian w 
jego rozdziale 2 § 4 pkt 9. 

Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic obszaru i nie wskazano 
na konieczność jego zmiany. Sporządzenie planu ochrony dla obszaru nie jest konieczne. Plan 
zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom 
ochrony w obszarze. 

Realizując postanowienia art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie umożliwił zainteresowanym osobom 
i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Krynica, udział w pracach 
związanych ze sporządzaniem tego projektu. W tym celu podjęto wieloetapowe działania z 
udziałem społeczeństwa. W pierwszym etapie prac nad planem zadań ochronnych dokonano 
identyfikacji podmiotów potencjalnie zainteresowanych jego opracowaniem, tj. podmioty 
związane z ochroną obszaru oraz z jego gospodarczym wykorzystaniem, lokalne samorządy, 
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 22 października 2012 r. 
Na spotkaniu utworzono również Zespół Lokalnej Współpracy. Obwieszczenie o 
przystąpieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie do opracowywania 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica (znak pisma: OP-
II.082.1.145.2012.MMi z 21 listopada 2012 r.) zostało podane do publicznej wiadomości, 
poprzez wywieszenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Krakowie w dniach od 21.11.2012 r. do 29.03.2013 r. Obwieszczenie 
to zostało wysłane do Burmistrza Krynicy-Zdroju (wywieszenie na tablicy w dniach 26.11.-
18.12.2012 r.) oraz zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 
Gazecie Wyborczej – dodatku Komunikaty Kraków w dniu 27.11.2012 r. 

23 marca 2013 roku 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 Krynica PLH120039; 
– stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem; 
– cele działań ochronnych; 
– zagrożenia; 
– działania ochronne; 
– wskazania do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 



– zmiany granic obszaru. 
Dane zawarte w dokumentacji planu zadań ochronnych umieszczono na Platformie 

Informacyjno-Komunikacyjnej (www.pzo.gdos.gov.pl). 
Projekt zarządzenia i dokumentacji planu zadań ochronnych zostały przesłane do 

zaopiniowania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Uwagi do dokumentów zostały 
przekazane pismem znak: DON-WP.082.1.67.2013.jb z 10 września 2013 r. i dotyczyły 
głównie wskazania podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie działań ochronnych, 
sprecyzowania kosztów działań ochronnych i wskazania terminów osiągnięcia właściwego 
stanu ochrony przedmiotów ochrony. Uwagi w całości zostały uwzględnione.  

Następnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238.), w związku z art. 28 ust. 4 
ustawy o ochronie przyrody, w dniu 21.10.2013 r. ukazało się obwieszczenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie informujące o możliwości zapoznania się oraz 
składania uwag i wniosków do projektów zarządzeń 3 planów zadań ochronnych, w tym 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica PLH120039. 
Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w 
terminie 21.10.-12.11.2013 r. oraz tablicy ogłoszeń Burmistrza Krynicy–Zdroju w dniach 
23.10.-14.11.2013 r. Obwieszczenie zostało opublikowane również poprzez umieszczenie w 
Polskiej Gazecie Krakowskiej w dniu 21.10.2013 r. Projekt zarządzenia i planu zadań 
ochronnych zostały umieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie, na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej oraz były dostępne w 
siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Osoby zainteresowane 
projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. W tym czasie zgłoszono następujące 
uwagi: 
08.11.2013 r. wpłynął wniosek Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący sprostowania w dokumentacji planu 
zadań ochronnych danych teleadresowych członka Zespołu Lokalnej Współpracy – 
pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Piotra Rutkowskiego. 
Uwaga została uwzględniona. 
12.11.2013 r. wpłynęły uwagi do projektu zarządzenia z Departamentu Obszarów Natura 
2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące wpisania obowiązującego aktu 
prawnego bądź układu współrzędnych zgodnego z nim przy tabeli zawierającej opis granic 
obszaru Natura 2000, oraz podania terminów wykonania poszczególnych działań ochronnych. 
Uwagi zostały uwzględnione w całości. 
31.10.2013 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie odbyło się spotkanie 
z udziałem przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju – Panią Bożeną Szewczyk. 
Pani Bożena Szewczyk przekazała prośbę o dopisanie do szablonu dokumentacji planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica PLH120039 wniosku Urzędu Miejskiego w 
Krynicy-Zdroju o zmianę granicy obszaru, zgłoszonego na spotkaniu Zespołu Lokalnej 
Współpracy w dniu 22.10.2012 r. Wniosek dotyczył wyłączenia z obszaru Natura 2000 
osiedla mieszkaniowego położonego w północnej części Krynicy-Zdroju. W odpowiedzi na 
wniosek samorządu uzyskano opinię eksperta chiropterologa – Pana Rafała Szkudlarka, który 



uznał, iż obecnie nie ma przesłanek do wyłączenia wskazanego terenu z obszaru Natura 2000. 
Przeprowadzone na potrzeby sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 badania chiropterologiczne nie wskazują jednoznacznie, że wnioskowany do 
wyłączenia teren osiedla mieszkaniowego nie jest istotny dla nietoperzy. Ponadto osiedle to 
znajduje się w bliskim zasięgu przelotów nietoperzy ze stanowiska będącego podstawą 
wyznaczenia obszaru Natura 2000. W związku z tym wyłącznie szczegółowe prace 
inwentaryzacyjne mogą wykazać, czy nie przebiegają tamtędy ważne trasy migracyjne lub 
też, czy nie występują tam cenne schronienia satelitarne gatunków nietoperzy będących (lub 
mogących się stać) przedmiotami ochrony ostoi. Zarówno wniosek Urzędu Miejskiego w 
Krynicy-Zdroju, jak i odpowiedź eksperta chiropterologa zostały umieszczone w 
dokumentacji do planu zadań ochronnych. 
 

Projekt zarządzenia na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.) został uzgodniony przez 
Wojewodę Małopolskiego w dniu 11 lutego 2014 r. 
 


