
PROTOKÓŁ 

z drugiego  spotkania dotyczącego planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica 
PLH120039,  które odbyło się w dniu 21 marca 2013 roku  

w Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy 

 

Celem spotkania było przedstawienie interesariuszom informacji o wynikach prac nad 
planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krynica PLH120039, oraz 
przeprowadzenie dyskusji nad zapropopnowanymi  zapisami w projekcie planu zadań 
ochronnych. 

W spotkaniu uczestniczyło15 osób: załącznik lista obecności 

Spotkanie zostało poprowadzone przez koordynatora planu zadań ochronnych Pawła 
Kozioła.  

Koordynator przedstawił prezentację w której omówione zostały główne elementy 
szablonu dokumentacji projektu planu zadań ochronnych w tym: 

- informacja o obszarze Natura 2000 Krynica PLH120039; 

- stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem; 

- cel działań ochronnych; 

 - zagrożenia; 

- ustalenie działań ochronnych; 

- zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

- zmiany granic obszaru. 

Szczegółowo omówione zostały tematy dotyczące: 

• istniejących i potencjalnych zagrożeń przedmiotów ochrony zarówno w stanowisku 
rozrodczym (stanowisko S01 – strych cerkwi p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Krynicy-Zdroju) jak również w najbliższym otoczeniu cerkwi (staniswko S02 – 
zadrzewienia wokół cerkwi) oraz na trasach migracji na żerowisko oraz na zimowisko 
(stanowisko - S03) 

• ustalenia działań ochronnych dla przedmiotów ochrony na ww. stanowiskach.  

• zapisów zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym 
odniesieniem do projektowanej drogi przecinającej obszar Natura 2000 Krynica oznaczony 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 5.KDZ.1 



• zmiany granic Obszaru ze szczególnym odniesieniem do terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczonej w planie symbolem: 5.MW.1 

Ustalenia i wnioski: 

• w tabeli „Działania ochronne” w punkcie A6 „Wymiana zewnętrznego oświetlenia cerkwi” 
należy zmienić termin wykonania zabiegu. W projekcie planu zapisano „Jednorazowo w 
trakcie obowiązywania Planu w okresie od 15.09 do 15.04; zabieg pilny – należy go 
wykonać w pierwszych latach obowiązywania Planu”. Podczas dyskusji ustalono, iż zabieg 
ten powinien być wykonany w ostatnich latach obowiązywania planu. W chwili obecnej 
budynek cerkwi powinien pozostać nieoświetlony, w związku z koniecznością odbudowy 
liczebności populacji koloni nocka dużego. 

• w tabeli „Działania ochronne” w punkcie B4 „Utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli” z istniejącego zapisu „Utrzymanie zwartości i ciągłości drzew, 
krzewów oraz zarośli. Wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, 
powinny być poprzedzone nasadzeniami młodych drzew i krzewów, uzupełniających luki 
w trasach przelotu. Nasadzenia wyłącznie gatunków rodzimych” należy usunąć zwrot 
znacząca w odniesieniu do redukcji koron z uwagi m.in. na fakt iż zadrzewienie wokół 
cerkwi objęte jest ochroną w formie pomnika przyrody jak również znajduje się pod 
opieką konserwatora zabytków. 

• w tabeli „Działania ochronne” należy dopisać kolejne działanie ochronne: Pielęgnacja 
pomnikowego zadrzewienia wokół cerkwi. Zaproponowana kwota na wykonie 
jednorazowej pielęgnacji to koszt ok. 70 tys. zł. Podmiot odpowiedzialny za wykonanie 
zadnia: Burmistrz Krynicy-Zdroju, właściciel/zarządca budynku, konserwator zabytków. 

• dokumentację projektu planu zadań ochronnych należy uzupełnić w zakresie 
uwarunkowań społecznych i gospodarczych. 

• granice obszaru należy dociągnąć do granic ewidencyjnych działek. 

• w punkcie 2.5 „Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego” projektu planu zadań ochronnych w kolumnie tabeli 
„Ustalenia dotyczące działań minimalizujących lub kompensujących” proponuje się 
zamieścić zapis: „dla inwestycji drogowych dla nowych dróg publicznych klasy zbiorczej 
należy obowiązkowo przeprowadzić pełną ocenę oddziaływania na środowisko”. 
 

  

 
Protokół sporządził: Paweł Kozioł 

   

       


