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ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE 

 

z dnia ………………………..  

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Dolina Białki PLH120024 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1936, z 2016 r. poz. 2249 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 

132, poz. 1074 i poz. 1595.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 7 listopada 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Białki 

PLH120024 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 6305) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia; 

2) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia; 

3) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego 

zarządzenia; 

4) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego 

zarządzenia; 

5) dodaje się załącznik nr 7 do zarządzenia, zawierający wskazania do zmian w istniejących 

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, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia; 

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



Projekt z dnia 07.12.2017r. 

uwzględniający zmiany wynikające z uwag Ministra Środowiska (zmiany w załącznikach zaznaczono na czerwono) 

20 
  

Załącznik nr 1 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie z dnia ........................................ 

 

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich 

siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 

L.p. Przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 

Zagrożenia Opis zagrożenia 

Istniejące Potencjalne 

1.  3220 Pionierska 

roślinność na 

kamieńcach górskich 

potoków 

C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru Niszczenie siedliska wskutek wydobywania osadów - nielegalnego poboru 

żwiru i kamieni z koryta Białki. Pobór żwiru i kamieni stanowi zagrożenie dla 

trwałości siedliska ze względu na naruszenie równowagi w korycie 

i zwiększenie erozji. 

Zagrożeniem potencjalnym jest ewentualny pobór żwiru i kamieni w ramach 

szczególnego korzystania z wód bądź w ramach prac przeciwpowodziowych. 
J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych Niszczenie siedliska wskutek prowadzenia prac hydrotechnicznych (ochrona 

przeciwpowodziowa i zabezpieczenie mostów), które zmieniają geometrię 

koryta, zmieniają strukturę podłoża, likwidują naturalne formy erozyjne 

i odsypiskowe (np. łachy), modyfikują przepływ wody w korycie, zmieniają 

stan brzegów i uniemożliwiają naturalny przebieg procesów formujących 

morfologię koryta. 

Zagrożeniem potencjalnym są postulaty regulacji Białki w sposób niezgodny 

z dobrą praktyką regulacji rzek i potoków górskich. 
I.01. Obce gatunki inwazyjne 

K04.01 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin – 

konkurencja 

 Ekspansja gatunków obcych, inwazyjnych: rdestowiec japoński (Reynoutria 

japonica), barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi), niecierpek 

gruczołowaty (Impatiens glandulifera), nawłocie, które konkurują o miejsce, 

składniki odżywcze i światło z gatunkami rodzimymi – typowymi dla 

siedliska. 

H.01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

 Odprowadzanie ścieków bytowych i wyrzucanie odpadów do koryta Białki. 

2.  3230 Zarośla wrześni na 

kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wrześni) 

3240 Zarośla wierzby 

J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych Niszczenie siedliska wskutek prowadzenia prac hydrotechnicznych (ochrona 

przeciwpowodziowa i zabezpieczenie mostów), które zmieniają geometrię 

koryta, zmieniają strukturę podłoża, likwidują naturalne formy erozyjne 

i odsypiskowe (np. łachy), modyfikują przepływ wody w korycie, zmieniają 

stan brzegów i uniemożliwiają naturalny przebieg procesów formujących 

morfologię koryta. 

Zagrożeniem potencjalnym są postulaty regulacji Białki w sposób niezgodny 
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siwej na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

z dobrą praktyką regulacji rzek i potoków górskich. 

I.01. Obce gatunki inwazyjne 

K04.01 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin – 

konkurencja 

 Ekspansja gatunków obcych, inwazyjnych: rdestowiec japoński (Reynoutria 

japonica), barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi), niecierpek 

gruczołowaty (Impatiens glandulifera), nawłocie, które konkurują o miejsce, 

składniki odżywcze i światło z gatunkami rodzimymi – typowymi dla 

siedliska. 

3.  6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy z 

Asplenion 

septentrionalis-

Festucion pallentis) 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 
 Zarastanie, wkraczanie nalotu drzew i krzewów prowadzące do sukcesji 

w kierunku siedlisk zaroślowych i leśnych, zmian struktury siedliska, 

powstawania agregacji gatunków. 

 G01.04.01 Turystyka górska i 

wspinaczka 
D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe 

Nielegalna wspinaczka skałkowa w rezerwacie przyrody „Przełom Białki pod 

Krempachami” może powodować mechaniczne niszczenie roślinności 

kserotermicznej na drodze przejść. Również udostępnienie turystyczne skał 

w rezerwacie może prowadzić do zniszczenia części areału siedliska. 

4.  6520 Górskie łąki 

konietlicowe 

użytkowane 

ekstensywnie 

(Polygono-Trisetion) 

A03.03 Zaniechanie/brak 

koszenia 

K02.01 Zmiana składu 

gatunkowego (sukcesja) 

 Brak użytkowania kośnego powoduje zarastanie łąk, wkraczanie nalotu drzew 

i krzewów prowadzące do sukcesji w kierunku siedlisk zaroślowych i leśnych, 

zmian struktury siedliska, powstawania jednogatunkowych skupisk roślin. 

 A02.03 Zmiana sposobu 

uprawy - usuwanie trawy pod 

grunty orne  

B01 Zalesianie terenów 

otwartych 

E01.03 Zabudowa rozproszona 

E01.04 Inne typy zabudowy 

Zmiany sposobu użytkowania terenu (zaorywanie, zalesianie, zabudowa itp.) 

prowadzące do utraty części areału siedliska. 

5.  *91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe) 

I.01. Obce gatunki inwazyjne  

K04.01 Międzygatunkowe 

interakcje wśród roślin – 

konkurencja 

 Ekspansja gatunków obcych, inwazyjnych: rdestowiec japoński (Reynoutria 

japonica), barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi), niecierpek 

gruczołowaty (Impatiens glandulifera), nawłocie, które konkurują o miejsce, 

składniki odżywcze i światło z gatunkami rodzimymi – typowymi dla 

siedliska. Zwiększanie areału zajętego przez gatunki obce, w tym gatunki 

w drzewostanie np. klon jesionolistny (Acer negundo). 
B02.04 Usuwanie martwych i 

umierających drzew 
 Usuwanie martwego drewna (grubizny) zwykle po wiatrołomach lub powodzi. 

 B02.02 Wycinka lasu Wycinka lasu, zadrzewień lub zmiana przeznaczenia gruntów. 

 B02.01 Odnawianie lasu po 

wycince (nasadzenia) 
Podsadzanie gatunków nierodzimych lub niezgodnych z siedliskiem. 

6.  1193 kumak górski 

(Bombina variegata) 
 H.01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

Odprowadzanie ścieków bytowych i wyrzucanie odpadów do koryta Białki 

prowadzi do pogorszenia jakości wody – środowiska życia gatunku. 
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 D01.01 Ścieżki, szlaki piesze, 

szlaki rowerowe (w tym 

gruntowe drogi leśne) 

Utrata miejsc rozrodu na skutek utwardzania dróg leśnych bez tworzenia 

zastępczych zbiorników wodnych. 

 J02.01 Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - ogólnie 

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

J03.01 Zmniejszenie lub utrata 

określonych cech siedliska 

Utrata miejsc rozrodu (drobnych zbiorników wodnych, rozlewisk cieków) na 

skutek regulacji koryt potoków, osuszania łąk i lasów łęgowych. 

7.  1138 brzanka (Barbus 

meridionalis) 

 

 C01.01 Wydobywanie piasku i 

żwiru 

Niszczenie potencjalnych tarlisk i miejsc życia wskutek wydobywania osadów 

- nielegalnego poboru żwiru i kamieni z koryta Białki lub ewentualnie poboru 

żwiru i kamieni w ramach szczególnego korzystania z wód bądź w ramach 

prac przeciwpowodziowych. 

 H.01 Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

Odprowadzanie ścieków bytowych i wyrzucanie odpadów do koryta Białki 

prowadzi do pogorszenia jakości wody – środowiska życia gatunku. 

 J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt rzecznych 

Utrata siedlisk i zmniejszenie ich różnorodności będące następstwem 

prowadzenia prac hydrotechnicznych, które zmieniają geometrię koryta, 

zmieniają strukturę podłoża, likwidują naturalne formy erozyjne 

i odsypiskowe (np. łachy), modyfikują przepływ wody w korycie, zmieniają 

stan brzegów i uniemożliwiają naturalny przebieg procesów formujących 

morfologię koryta. 

 J02.05 Modyfikowanie 

funkcjonowanie wód - 

przerywanie ciągłości potoków 

i rzek 

Przeszkody migracyjne (którymi dla brzanki są wszystkie, nawet niskie progi) 

powodujące fragmentację obszaru zasięgu populacji, co zwiększa 

prawdopodobieństwo wyginięcia odizolowanych części populacji na skutek 

lokalnego występowania losowych zjawisk uniemożliwiających przetrwanie.  

 J02.06 Pobór wód z wód 

powierzchniowych 

Zagrożeniem może być zmniejszenie przepływów wody w Białce poniżej 

poziomu niezbędnego do zachowania właściwych warunków życia ryb 

i innych organizmów wodnych. Z zagrożeniem tym należy liczyć się głównie 

w okresie zimowym, gdyż jest związane ze zwiększonym poborem wody na 

cele naśnieżania stoków narciarskich. 

Wyjaśnienia: 

Symbol * oznacza siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, z 2012 r. poz. 1041, z 2013r. poz. 1302) 

Kody i nazwy zagrożeń podano zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1 opracowaną przez Generalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie z dnia ........................................ 

 

Cele działań ochronnych 

Lp. Przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 

Cele działań ochronnych 

1. 3220 Pionierska roślinność na 

kamieńcach górskich 

potoków 

Utrzymanie obecnego właściwego (FV) stanu siedliska w obszarze 

poprzez niedopuszczenie do zwiększenia powyżej 20% udziału płatów 

siedliska w stanie niezadawalającym (U1) oraz poprawę parametru 

struktura i funkcje siedliska w zakresie wskaźnika: ‘gatunki inwazyjne’.  

2. 3230 Zarośla wrześni na 

kamieńcach i żwirowiskach 

górskich potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wrześni) 

Utrzymanie obecnego właściwego (FV) stanu siedliska w obszarze. 

3. 3240 Zarośla wierzby siwej 

na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

Utrzymanie obecnego właściwego (FV) stanu siedliska w obszarze. 

4. 6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy z 

Asplenion septentrionalis-

Festucion pallentis) 

Utrzymanie aktualnej powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000 (1,2 

ha) oraz poprawa (ze stanu U1) parametru struktura i funkcje siedliska w 

zakresie wskaźnika: ‘ekspansja krzewów i drzew’. 

5. 6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) 

Utrzymanie aktualnej powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000 (7,2 

ha) oraz poprawa (ze stanu U1) parametru struktura i funkcje siedliska w 

zakresie wskaźnika: ‘ekspansja krzewów i drzew’. 

6. *91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

Utrzymanie aktualnej powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000 

(115,9 ha) oraz poprawa (ze stanu U2 do co najmniej U1) bądź 

utrzymanie parametru struktura i funkcje siedliska w zakresie 

wskaźników: ‘wiek drzewostanu’, ‘martwe drewno’, ‘gatunki obce 

w runie’. 

7. 1193 kumak górski (Bombina 

variegata) 

Utrzymanie stanu siedliska gatunku oraz jego poprawa (ze stanu U1) 

w zakresie wskaźnika: ‘stan czystości wody’. 

8. 1138 brzanka (Barbus 

meridionalis) 

Weryfikacja stanu wiedzy o przedmiocie ochrony – skorygowanie 

Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 w zakresie 

zmiany statusu gatunku. 
Wyjaśnienia: 

 

FV (stan właściwy), U1 (stan niezadawalający), U2 (stan zły) – symbole oceny parametrów stanu ochrony siedliska przyrodniczego lub 

gatunku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010r. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.). 

 

Symbol * oznacza siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 

kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 

wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, z 2012 r. poz. 1041, z 

2013r. poz. 1302) 

 



Projekt z dnia 07.12.2017r. 

uwzględniający zmiany wynikające z uwag Ministra Środowiska (zmiany w załącznikach zaznaczono na czerwono) 

24 
  

Załącznik nr 3 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie z dnia ......................................... 
 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania 

Działania ochronne 
Obszar wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 
Przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 

Nr 
Opis zadania ochronnego 

Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk 

3220 Pionierska roślinność 

na kamieńcach górskich 

potoków  

 

3230 Zarośla wrześni na 

kamieńcach i żwirowiskach 

górskich potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wrześni) 

 

3240 Zarośla wierzby siwej 

na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

A1 Usuwanie gatunków obcych, inwazyjnych. 

Usuwanie gatunków obcych, inwazyjnych na zinwentaryzowanych 

stanowiskach:  

- rdestowiec japoński, barszcz Sosnowskiego – wykopywanie 

z przesianiem gleby w celu wyciągnięcia kłączy;  

- niecierpek gruczołowaty, nawłocie – wyrywanie lub koszenie przed 

wydaniem nasion. 

Działanie do wykonania w pierwszych latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. Kontynuacja działania w miarę potrzeby 

w kolejnych latach np. w przypadku stwierdzenia odrastania bądź 

nowych stanowisk gatunków inwazyjnych. 

Zadanie A1 na mapie w 

załączniku nr 6. 

7 lokalizacji opisanych 

poprzez współrzędne w 

układzie PL-1992: 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

w porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządzającym 

nieruchomością Lp. X Y 

1 581244,64 167206,65 

2 582992,25 163391,62 

3 582728,03 163650,09 

4 582654,61 163701,47 

5 582298,01 164739,78 

6 582889,83 163491,97 

7 582293,93 164742,81 

Następnie w miarę potrzeby w 

całym obszarze Natura 2000 
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6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-

Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion 

pallentis) 

A2 Wycinka drzew i krzewów. 

Mechaniczne lub ręczne usunięcie drzew i krzewów (np. dereń świdwa, 

śliwa tarnina), poprzez ich wycinkę i karczowanie. Zabieg należy 

przeprowadzić jesienią lub zimą (X-II). Wiosną (V-VI) następnego roku 

należy skontrolować skuteczność zabiegu (czy krzewy nie odrastają 

z pozostałych w gruncie części rośliny) i w razie potrzeby ponownie 

wyciąć i wykarczować pozostałości. Biomasa pozostała po zabiegu musi 

być obligatoryjnie usunięta. Usuwanie drzew i krzewów należy 

prowadzić do ogólnego poziomu zwarcia w granicach 25%, przy czym 

zwarcie powinno być lokalnie zróżnicowane.  

Działanie wykonywać co najmniej raz na 5 lat, w razie potrzeby 

corocznie.  

Zadanie A2 na mapie w 

załączniku nr 6 

Skały Obłazowa i Kramnica 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

w porozumieniu z 

właścicielem/ 

zarządzającym 

nieruchomością 

Związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

3220 Pionierska roślinność 

na kamieńcach górskich 

potoków  

 

3230 Zarośla wrześni na 

kamieńcach i żwirowiskach 

górskich potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wrześni) 

 

3240 Zarośla wierzby siwej 

na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

B1 Utrzymanie naturalnych czynników kształtujących siedlisko. 

Zachowanie i utrzymywanie Białki w stanie zbliżonym do naturalnego – 

zachowanie jakości hydromorfologicznej cieku w zakresie jego 

ciągłości, naturalnego charakteru brzegów, geometrii i mobilności 

koryta oraz charakterystyki przepływu. Pozostawienie kształtowania 

koryta Białki procesom naturalnym. 

Przy prowadzeniu prac hydrotechnicznych (również w przypadku 

realizacji nowych budowli związanych z ochroną przeciwpowodziową 

i popowodziowym usuwaniem szkód) niezbędnych dla zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej (np. drogi, mosty, kanalizacja, sieci 

teletechniczne) lub zabudowań zlokalizowanych na terenach 

przyległych do rzeki należy uwzględniać konieczność: 

– ograniczenia zasięgu ingerencji do minimum gwarantującego 

zabezpieczenie zagrożonego mienia, 

– zachowania zasad dobrej praktyki utrzymania i regulacji rzek 

i potoków górskich, 

– stosowania rozwiązań o możliwie najmniejszym wpływie na jakość 

hydromorfologiczną cieku, gwarantujących zachowanie charakteru 

koryta i naturalnej dynamiki transportu rumowiska, 

– prowadzenia robót poza okresem od 1 marca do 31 lipca, za 

wyjątkiem sytuacji nagłych związanych z bezpieczeństwem ludzi 

i mienia. 

 na wskazanych w planie zadań ochronnych odcinkach koryta Białki, 

po przeprowadzeniu wizji terenowej z udziałem sprawującego nadzór 

Cały obszar Natura 2000 

Odcinki koryta Białki, na 

których możliwe jest 

prowadzenie niezbędnych prac 

hydrotechnicznych i pobór 

żwiru w ramach szczególnego 

korzystania z wód wskazano 

(oznaczenie B1) na mapie w 

załączniku 6. 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

w Krakowie 

Gminy: Nowy Targ (w.), 

Łapsze Niżne i Bukowina 

Tatrzańska 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Komendy Powiatowe 

Policji w Nowym Targu i 

Zakopanem 
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nad obszarem Natura 2000 i ustaleniu: minimalnego zakresu ingerencji 

niezbędnego dla usunięcia zagrożenia, rozwiązań gwarantujących 

zachowanie charakteru koryta i naturalnej dynamiki transportu 

rumowiska oraz odpowiednich środków minimalizujących,  

 na innych niż wskazane w planie zadań ochronnych odcinkach koryta 

Białki, po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny skutków tych prac dla 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 – przy zachowaniu zasad 

dobrej praktyki, ograniczeniu zasięgu ingerencji wyłącznie do 

sąsiedztwa poszczególnych zagrożonych obiektów, zapewnieniu 

odpowiednich środków minimalizujących i wobec braku rozwiązań 

alternatywnych. 

Niewyznaczanie miejsc poboru żwiru i kamieni w ramach szczególnego 

korzystania z wód, za wyjątkiem wskazanych w planie zadań 

ochronnych odcinków koryta Białki, w ilości oraz w sposób, które nie 

będą zagrażały zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku. 

Egzekwowanie zakazu nielegalnego poboru żwiru, kamieni z koryta.  

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 B1’ Utrzymanie naturalnego zróżnicowania substratu dennego. 

Zachowanie naturalnego zróżnicowania substratu dennego (w tym form 

akumulacyjnych: łach, odsypisk) poprzez niewyznaczanie miejsc 

poboru żwiru i kamieni w ramach szczególnego i powszechnego 

korzystania z wód, w ilości oraz w sposób, które będą zagrażały 

zachowaniu równowagi hydrodynamicznej cieku, bądź będą wpływały 

negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Konieczne jest 

także podjęcie działań zapobiegających nieuprawnionemu korzystaniu 

z wód tj. nielegalnemu poborowi żwiru i kamieni z koryt rzek i potoków 

(w tym m.in. blokowanie dojazdów do miejsc kradzieży żwiru). 

Przy likwidacji odsypisk i namulisk zwiększających zagrożenie 

powodziowe (erozji brzegu rzeki) należy uwzględniać konieczność: 

– ograniczenia zasięgu ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla 

usunięcia powstałego zagrożenia, 

– zachowania równowagi hydrodynamicznej cieku (jeżeli w wyniku 

udrożnienia równowaga hydrodynamiczna cieku byłaby zagrożona 

należy dążyć do pozostawienia rumowiska rzecznego w obrębie koryta), 

– prowadzenia robót poza okresem od 1 marca do 31 lipca, 

za wyjątkiem sytuacji nagłych związanych z bezpieczeństwem ludzi 

i mienia. 

Cały obszar Natura 2000 Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Krakowie (prace 

utrzymaniowe) 

 

Marszałek Województwa 

Małopolskiego (szczególne 

korzystanie z wód) 

 

Gminy: Nowy Targ (w.), 

Łapsze Niżne i Bukowina 

Tatrzańska (powszechne 

korzystanie z wód) 
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Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) 

B2 Utrzymanie siedliska (działanie obligatoryjne). 

Prowadzenie gospodarki kośnej lub kośno-pastwiskowej. 

Niedopuszczenie do pogorszenia stanu siedliska i zmiany sposobu 

użytkowania. 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Zadanie B2 na mapie w 

załączniku nr 6 

Wszystkie płaty siedliska w 

obszarze 

Właściciel/ zarządzający 

nieruchomością 

B3 Kontynuacja bądź przywrócenie ekstensywnego użytkowania łąk 

(działanie fakultatywne). 

Coroczne jednorazowe koszenie od 15 czerwca do 30 września, 

z usunięciem ściętej biomasy z terenu siedliska w ciągu 14 dni, 

a w uzasadnionych przypadkach w ciągu 21 dni od skoszenia (siano 

przed usunięciem powinno być złożone np. w stogi). Preferowana 

wysokość koszenia na wysokości 5-15 cm. Koszenie powinno odbywać 

się od środka łąki do zewnątrz. Pozostawianie 5 – 10% powierzchni 

niewykaszanej na wszystkich użytkowanych działkach, co roku 

w innym miejscu. Dopuszczalny wypas zwierząt po pierwszym pokosie 

od 21 lipca do 15 października, obsada do 1 DJP/ha/rok, maksymalne 

obciążenie pastwiska do 10 DJP/ha. 

Zadanie B3 na mapie w 

załączniku nr 6 

Wszystkie płaty siedliska w 

obszarze 

Właściciel/ zarządzający 

nieruchomością na 

podstawie umowy zawartej 

z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 

korzystaniem z programów 

wsparcia z tytułu utraty 

dochodowości 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

B4 Zachowanie siedliska. 

Niedopuszczenie do zmniejszenia powierzchni siedliska na skutek 

zmiany sposobu użytkowania bądź lokalizowania konstrukcji. 

Zachowanie aktualnej powierzchni płatów siedliska w obszarze. 

Pozostawienie bez użytkowania lub użytkowanie łęgów z zachowaniem 

areału i cech siedliska. Użytkowanie drzewostanów powinno polegać na 

usuwaniu pojedynczych drzew bądź grup drzew. Ewentualne nasadzenia 

należy wykonywać gatunkami zgodnymi z siedliskiem (wierzby, olsza 

szara, jawor). Niestosowanie w nasadzeniach gatunków obcych i 

niezgodnych z siedliskiem. 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Zadanie B4 na mapie w 

załączniku nr 6 

Wszystkie płaty siedliska w 

obszarze 

Właściciel/ zarządzający 

nieruchomością 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

B5 Pozostawianie martwego drewna i podniesienie wieku drzewostanu. 

Poprawa stanu siedliska poprzez pozostawiane martwych 

i obumierających drzew w drzewostanach (dążenie do osiągnięcia ilości 

martwego drewna powyżej 12 m3/ha) oraz pozostawianie części drzew 

do osiągnięcia wieku co najmniej 40 lat. 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań 

Zadanie B5 na mapie w 

załączniku nr 6 

Wszystkie płaty siedliska w 

obszarze 

Właściciel/ zarządzający 

nieruchomością 

na podstawie 

porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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ochronnych. 

B6 Utrzymanie zalewów. 

Niedopuszczenie do odcięcia siedliska od zalewów rzecznych na skutek 

lokalizacji wałów, nasypów itp. W razie budowy wałów 

przeciwpowodziowych nie należy prowadzić ich pomiędzy Białką a 

zbiorowiskami leśnymi. 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar Natura 2000 Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Krakowie 

Miejscowe samorządy 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

1193 kumak górski 

(Bombina variegata) 

1138 brzanka (Barbus 

meridionalis) 

B7 Poprawa stanu wód Białki. 

1. Doprowadzenie do likwidacji nielegalnych zrzutów ścieków 

z gospodarstw domowych do Białki, poprzez np.: kontrolę umów na 

wywóz nieczystości i rachunków za tę usługę oraz uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w zlewni. budowę sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczalni ścieków. 

2. Wzmocnienie kontroli nad ilością wód powierzchniowych 

pobieranych z Białki w zakresie spełniania wymogu zachowania 

przepływu nienaruszalnego. Pomiary ilości pobieranych wód 

powierzchniowych powinny być prowadzone z częstotliwością 

rejestrowania przynajmniej raz na dobę. 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar Natura 2000 1. Gminy: Nowy Targ (w.), 

Łapsze Niżne i Bukowina 

Tatrzańska 

 

2. Starostowie Nowotarski 

i Tatrzański, Marszałek 

Województwa 

Małopolskiego, Dyrektor 

Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej 

w Krakowie (organy do 

których kompetencji 

należy wydawanie 

pozwoleń wodnoprawnych 

na pobór wód 

powierzchniowych bądź 

kontrola korzystania z 

wód) 

 

Użytkownicy ujęć wód 

powierzchniowych 

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych 

3220 Pionierska roślinność 

na kamieńcach górskich 

potoków  

 

3230 Zarośla wrześni na 

kamieńcach i żwirowiskach 

górskich potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wrześni) 

C1 Weryfikacja skuteczności usuwania gatunków obcych. 

Należy skontrolować skuteczność działania A1: czy gatunki obce nie 

odrastają z pozostałych w gruncie części rośliny. Monitoring wykonać 

w roku następującym po wykonaniu zabiegów ochronnych, w terminie 

maj – lipiec, a następnie powtarzać co 3 lata.  

Zgodnie z lokalizacją zadania 

A1 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 
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3240 Zarośla wierzby siwej 

na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-

Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion 

pallentis) 

C2 Weryfikacja skuteczności odkrzaczania. 

Należy skontrolować skuteczność działania A2: czy krzewy i drzewa nie 

odrastają z pozostałych w gruncie części rośliny. Ocena stopnia 

zakrzaczenia terenu murawy – zwarcia i wysokości krzewów 

ocieniających murawę. Monitoring wykonać w roku następującym po 

wykonaniu zabiegów ochronnych, w terminie maj – lipiec, a następnie 

powtarzać co 3 lata. 

Zgodnie z lokalizacją zadania 

A2 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) 

C3 Weryfikacja skuteczności koszenia. 

Należy skontrolować skuteczność działań B2 i B3. Ocena efektów 

wykonanego działania – ocena stopnia zakrzaczenia łąki oraz wysokości 

i rodzaju runi. Ocenę należy przeprowadzać co 3 lata. 

Zgodnie z lokalizacją zadań 

B2 i B3 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

3220 Pionierska roślinność 

na kamieńcach górskich 

potoków  

C4 Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

realizacji celów działań ochronnych dla siedliska. 

Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 6 lat. 

Zadanie C4 na mapie w 

załączniku nr 6. 

7 powierzchni 

monitoringowych opisanych 

poprzez współrzędne w 

układzie PL-1992 ich punktu 

centralnego:  

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Lp. X Y 

1 587836,74 177631,25 

2 580857,52 172388,41 

3 583607,80 175110,40 

4 582572,21 174659,17 

5 581248,24 172889,11 

6 581687,97 166364,47 
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7 582828,88 163450,71 

3230 Zarośla wrześni na 

kamieńcach i żwirowiskach 

górskich potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wrześni) 

C5 Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

realizacji celów działań ochronnych dla siedliska. 

Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 6 lat. 

Zadanie C5 na mapie w 

załączniku nr 6. 

2 powierzchnie 

monitoringowe opisane 

poprzez współrzędne w 

układzie PL-1992 ich punktu 

centralnego:  

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Lp. X Y 

1 586765,31 177143,49 

2 588303,39 177742,36 

3240 Zarośla wierzby siwej 

na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich 

potoków (Salici-

Myricarietum część – z 

przewagą wierzby) 

C6 Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

realizacji celów działań ochronnych dla siedliska. 

Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 6 lat. 

Zadanie C6 na mapie w 

załączniku nr 6. 

3 powierzchnie 

monitoringowe opisane 

poprzez współrzędne w 

układzie PL-1992 ich punktu 

centralnego: 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Lp. X Y 

1 580899,10 172458,74 

2 587440,24 177527,92 

3 582200,02 164252,82 

6210 Murawy 

kserotermiczne (Festuco-

Brometea i ciepłolubne 

murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion 

pallentis) 

C7 Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

realizacji celów działań ochronnych dla siedliska. 

Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 6 lat. 

Zadanie C7 na mapie w 

załączniku nr 6. 

2 powierzchnie 

monitoringowe opisane 

poprzez współrzędne w 

układzie PL-1992 ich punktu 

centralnego: 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Lp. X Y 

1 581650,11 174077,58 

2 582023,17 174058,53 

6520 Górskie łąki 

konietlicowe użytkowane 

ekstensywnie (Polygono-

Trisetion) 

C8 Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

realizacji celów działań ochronnych dla siedliska. 

Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 6 lat. 

Zadanie C8 na mapie w 

załączniku nr 6. 

2 powierzchnie 

monitoringowe opisane 

poprzez współrzędne w 

układzie PL-1992 ich punktu 

centralnego: 

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Lp. X Y 

1 582514,37 163868,75 



Projekt z dnia 07.12.2017r. 

uwzględniający zmiany wynikające z uwag Ministra Środowiska (zmiany w załącznikach zaznaczono na czerwono) 

31 
  

2 582315,40 163693,06 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, 

olsy źródliskowe) 

C9 Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

realizacji celów działań ochronnych dla siedliska. 

Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 6 lat. 

Zadanie C9 na mapie w 

załączniku nr 6. 

3 powierzchnie 

monitoringowe opisane 

poprzez współrzędne w 

układzie PL-1992 ich punktu 

centralnego:  

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Lp. X Y 

1 581500,09 166538,53 

2 580686,49 169094,41 

3 582850,26 174599,87 

1193 kumak górski 

(Bombina variegata) 

C10 Monitoring stanu przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

realizacji celów działań ochronnych dla gatunku. 

Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 6 lat. 

Zadanie C9 na mapie w 

załączniku nr 6. 

6 stanowisk monitoringowych 

(transekty o długości co 

najmniej 1 km wzdłuż 

brzegów Białki) obejmujących 

wskazane miejsca stwierdzeń 

kumaka opisane poprzez 

współrzędne w układzie PL-

1992:  

Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Lp. X Y 

1 583133,27 174915,06 

2 582615,54 174486,81 

3 581452,23 173342,68 

4 581036,76 172684,32 

5 580678,82 171584,93 

6 582209,03 164849,93 

Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony 

1138 brzanka (Barbus 

meridionalis) 

D1 Weryfikacja Standardowego Formularza Danych. 

Odnotowanie zaniku gatunku w obszarze (NP), zgodnie z procedurą 

określoną wytycznymi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w sprawie wprowadzania zmian do bazy danych obszarów Natura 2000. 

-- Sprawujący nadzór nad 

obszarem Natura 2000 

Wyjaśnienie: 

Symbol * oznacza siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, z 2012 r. poz. 1041, z 2013r. poz. 

1302) 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie z dnia ......................................... 

Lokalizacja działań ochronnych 
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Załącznik nr 5 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia ......................................... 

 

Wskazania do zmian w istniejących 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 Nowy Targ 

w terenach przeznaczonych do 

zainwestowania - obszar Nowa Biała 

14A, 14B – Uchwała Nr IX/85/07 Rady 

Gminy Nowy Targ z dnia 

29 października 2007 r. 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego należy tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 

14A.MN1 włączyć do terenów zieleni o szczególnym 

znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym oznaczonych 

symbolem 14A.ZNn3 z wyłączeniem możliwości realizacji 

nowych obiektów kubaturowych. 

2 Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Nowy Targ 

w terenach przeznaczonych 

do zainwestowania - obszar Dębno 01 – 

Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy 

Nowy Targ z dnia 29 października 

2007 r. 

W przypadku zmian i aktualizacji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego należy: 

- należy tereny zabudowy rekreacyjnej indywidualnej 

oznaczone symbolem 01.RM położone w sekcji 12 planu po 

wschodniej stronie drogi dojazdowej (symbol KDD) 

włączyć do terenów rolniczych oznaczonych symbolem 

01.R1 z wyłączeniem możliwości realizacji nowych 

obiektów kubaturowych. 
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UZASADNIENIE 

 

Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Białki 

PLH120024 zostało ustanowione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w dniu 7 listopada 

2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 6305). 

 Działając zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 

trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji 

rządowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1754), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak: 

OP-II.6320.23.1.2014.KP z dnia 11 grudnia 2015 r. wystąpił do Ministra Środowiska o dokonanie kontroli zgodności 

z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasadami rzetelności zarządzenia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Białki PLH120024. W piśmie znak: DP-074-188/9806/14/PMl z dnia 25 maja 2015 r. 

Minister Środowiska stwierdził uchybienia uzasadniające zmianę zarządzenia i wniósł o jego zmianę we własnym 

zakresie.  

 Kierując się zaleceniami wskazanymi przez Ministra Środowiska w wyżej wymienionych pismach, zmieniono 

następujące zapisy planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Białki PLH120024: 

1. Streszczenie zastrzeżeń Ministra Środowiska: W załączniku nr 5 w działaniach ochronnych nr B4 i B5 

nałożono obowiązki i wprowadzono ograniczenia wobec właścicieli i zarządzających nieruchomościami. 

Chociaż w myśl art. 28 ust. 10 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w planie zadań 

ochronnych należy wskazać podmioty odpowiedzialne za wykonanie ustalonych działań ochronnych, nie 

oznacza to jednak zupełnej swobody w określaniu podmiotów zobowiązanych do realizacji działań, ponieważ 

przy opracowywaniu tego dokumentu należy mieć również na uwadze inne unormowania powszechnie 

obowiązujące, w szczególności zasady i przepisy Konstytucji RP. Należy wskazać, iż zgodnie z konstytucyjną 

zasadą legalizmu, wynikającą z art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 

późn. zm.) oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2011 r. 

(sygn. I FSK 88/11) jedynie ustawa może normować prawa i obowiązki obywateli. Z kolei w planie zadań 

ochronnych — akcie prawa miejscowego, w działaniach ochronnych na właścicieli/zarządców nieruchomości, 

będących podmiotami prywatnymi, nałożono liczne obowiązki. 

Sposób rozpatrzenia: Działania ochronne nr B4 i B5 sformułowano dla siedliska *91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 

źródliskowe), a więc dotyczą gospodarki leśnej. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli 

taka gospodarka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, powinna zostać zawarta 

odpowiednia umowa z właścicielem lub posiadaczem obszaru. Wobec powyższego jako podmiot 

odpowiedzialny za realizację działania B5 (Pozostawianie martwego drewna i podniesienie wieku 

drzewostanu) wskazano właścicieli/zarządzających nieruchomością na podstawie porozumienia ze 

sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, co jest zgodne z ustaleniami art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie 

przyrody. Podobny zapis zastosowano wskazując podmioty odpowiedzialne za realizację działania B3 

(Kontynuacja bądź przywrócenie ekstensywnego użytkowania łąk - działanie fakultatywne): „Właściciel/ 

zarządzający nieruchomością na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia 

z tytułu utraty dochodowości”. 

Z kolei z działania B4 (Zachowanie siedliska) usunięto obowiązek niedopuszczenia do zmniejszenia 

powierzchni siedliska na skutek lokalizowania konstrukcji. Pozostawiono obowiązek zachowania siedliska - 

działanie B4 przeformułowano w sposób następujący: „Zachowanie aktualnej powierzchni płatów siedliska 

w obszarze. Pozostawienie bez użytkowania lub użytkowanie łęgów z zachowaniem areału i cech siedliska. 

Użytkowanie drzewostanów powinno polegać na usuwaniu pojedynczych drzew bądź grup drzew. 

Ewentualne nasadzenia należy wykonywać gatunkami zgodnymi z siedliskiem (wierzby, olsza szara, jawor). 

Niestosowanie w nasadzeniach gatunków obcych i niezgodnych z siedliskiem.” Analogiczne zapisy nie były 
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kwestionowane przez Ministra Środowiska w przypadku ustanowionych przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Krakowie planów zadań ochronnych dla innych obszarów Natura 2000. 

2. Streszczenie zastrzeżeń Ministra Środowiska: W załączniku nr 5 działanie ochronne nr B1 zawiera zbyt wiele 

podmiotów odpowiedzialnych za jego wykonanie, co wprowadza niejasność w odniesieniu do 

odpowiedzialności za wykonanie konkretnych działań. Ponadto, należy zauważyć, że obowiązek 

egzekwowania zakazu nielegalnego poboru żwiru, kamieni z koryta stanowi powtórzenie przepisów 

ustawowych.  

Sposób rozpatrzenia: Zapisy dotyczące poboru żwiru i kamieni z koryt cieków przeniesiono do osobnego 

działania B1’ (Utrzymanie naturalnego zróżnicowania substratu dennego). Działanie przeformułowano 

w następujący sposób: „Zachowanie naturalnego zróżnicowania substratu dennego (w tym form 

akumulacyjnych: łach, odsypisk) poprzez niewyznaczanie miejsc poboru żwiru i kamieni w ramach 

szczególnego i powszechnego korzystania z wód, w ilości oraz w sposób, które będą zagrażały zachowaniu 

równowagi hydrodynamicznej cieku, bądź będą wpływały negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 

2000. Konieczne jest także podjęcie działań zapobiegających nieuprawnionemu korzystaniu z wód tj. 

nielegalnemu poborowi żwiru i kamieni z koryt rzek i potoków (w tym m.in. blokowanie dojazdów do miejsc 

kradzieży żwiru). Przy likwidacji odsypisk i namulisk zwiększających zagrożenie powodziowe (erozji brzegu 

rzeki) należy uwzględniać konieczność: 

– ograniczenia zasięgu ingerencji wyłącznie do niezbędnego dla usunięcia powstałego zagrożenia, 

– zachowania równowagi hydrodynamicznej cieku (jeżeli w wyniku udrożnienia równowaga 

hydrodynamiczna cieku byłaby zagrożona należy dążyć do pozostawienia rumowiska rzecznego w obrębie 

koryta), 

– prowadzenia robót poza okresem od 1 marca do 31 lipca, za wyjątkiem sytuacji nagłych związanych 

z bezpieczeństwem ludzi i mienia. (…)”. 

Jako podmioty odpowiedzialne za realizację działania wskazano Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Krakowie (w zakresie prac utrzymaniowych), Marszałka Województwa Małopolskiego (w zakresie 

szczególnego korzystania z wód) oraz Gminy: Nowy Targ (w.), Łapsze Niżne i Bukowina Tatrzańska 

(w zakresie powszechnego korzystania z wód). 

3. Streszczenie zastrzeżeń Ministra Środowiska: W załączniku nr 5 w działaniu ochronnym nr B7 nałożono na 

gminy zbyt daleko idące obowiązki. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Z kompetencji w tym zakresie nie wynika jednak uprawnienie do żądania wybudowania sieci kanalizacyjnej 

i oczyszczalni ścieków, por. postanowienie NSA z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. I OSK 771/14. Należy 

zauważyć, iż jedynie do gmin należy decyzja co do terminu i sposobu realizacji przedmiotowych zadań i nie 

jest dopuszczalne nakładanie tego typu zadań w drodze aktu prawa miejscowego. 

Sposób rozpatrzenia: Zakwestionowany zapis działania B7 (Poprawa jakości wody), sformułowany był 

następująco: „Likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków z gospodarstw domowych do Białki, w szczególności 

poprzez: kontrolę umów na wywóz nieczystości oraz rachunków za tę usługę. budowę sieci kanalizacyjnej 

i oczyszczalni ścieków.” W zamyśle Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zapis ten nie 

był jednak żądaniem wybudowania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, lecz nakładał obowiązek 

likwidacji nielegalnych zrzutów ścieków. Wobec powyższego przeformułowano tytuł działania B7 na 

Poprawa stanu wód Białki, a opis zadania sformułowano w sposób pozostawiający gminom swobodę wyboru 

środków jego realizacji: „Doprowadzenie do likwidacji nielegalnych zrzutów ścieków z gospodarstw 

domowych do Białki, poprzez np.: kontrolę umów na wywóz nieczystości i rachunków za tę usługę oraz 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni.” 

Dodatkowo do opisu działania B7 dodano pkt 2 w brzmieniu: „Wzmocnienie kontroli nad ilością wód 

powierzchniowych pobieranych z Białki w zakresie spełniania wymogu zachowania przepływu 

nienaruszalnego. Pomiary ilości pobieranych wód powierzchniowych powinny być prowadzone 

z częstotliwością rejestrowania przynajmniej raz na dobę.” Jako podmioty odpowiedzialne za realizację ww. 

zapisu wskazano organy, do których kompetencji należy wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód 
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powierzchniowych, organy kontrolne w tym zakresie oraz użytkowników ujęć wód powierzchniowych. 

Uzasadnieniem tego zapisu jest często podnoszony na etapie sporządzania dokumentacji planu zadań 

ochronnych fakt, iż w okresie przepływów niżówkowych Białka często prowadzi wody silnie zanieczyszczone 

substancjami organicznymi i biogennymi. Dotychczasowe kontrole wykazywały niejednokrotnie, że pobory 

wód z Białki odbywają się również w sytuacji głębokich niżówek. Problem ten dotyczy zwłaszcza pierwszej 

połowy roku hydrologicznego (1 listopada – 30 kwietnia) kiedy to presja związana z poborem wód 

powierzchniowych jest znacząca w związku z naśnieżaniem stoków narciarskich, a ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzanych do Białki jest zwiększony w związku z sezonem turystycznym. W celu zapewnienia 

skutecznej kontroli nad ilością pobieranych wód pomiary powinny być prowadzone z częstotliwością 

rejestrowania przynajmniej raz na dobę. 

 

Ponadto Minister Środowiska pismem znak: DP-074-162/51954/14/PMl z dnia 19 stycznia 2015 r. złożył 

uwagi do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 4 września 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085 (Dz. Urz. Woj. 

Małop. z 2014 r. poz. 4920). Zapisy planu zadań ochronnych dla obszaru Dolny Dunajec PLH120085 były 

analogiczne jak zapisy planu zadań ochronnych dla obszaru Dolina Białki PLH120024 stąd też konieczność 

uwzględnienia również niżej wymienionej uwagi Ministra Środowiska: 

Streszczenie uwag Ministra Środowiska: Wyszczególnienie w działaniu ochronnym B1 konkretnych 

lokalizacji, w których dopuszcza się prowadzenie niezbędnych prac hydrotechnicznych, może uniemożliwić 

wykonanie dodatkowych prac w sytuacji, gdy będzie taka konieczność pojawi się w innych lokalizacjach. 

Sposób rozpatrzenia: Działanie ochronne B1 przeformułowano wprowadzając zapisy bardziej ogólne, 

dopuszczające prowadzenie w razie potrzeby prac hydrotechnicznych niezbędnych dla zabezpieczenia 

infrastruktury lub zabudowań zlokalizowanych na terenach przyległych do cieków: “Zachowanie 

i utrzymywanie Białki w stanie zbliżonym do naturalnego – zachowanie jakości hydromorfologicznej cieku 

w zakresie jego ciągłości, naturalnego charakteru brzegów, geometrii i mobilności koryta oraz charakterystyki 

przepływu. Pozostawienie kształtowania koryta Białki procesom naturalnym. 

Przy prowadzeniu prac hydrotechnicznych (również w przypadku realizacji nowych budowli związanych 

z ochroną przeciwpowodziową i popowodziowym usuwaniem szkód) niezbędnych dla zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej (np. drogi, mosty, kanalizacja, sieci teletechniczne) lub zabudowań 

zlokalizowanych na terenach przyległych do rzeki należy uwzględniać konieczność: 

  – ograniczenia zasięgu ingerencji do minimum gwarantującego zabezpieczenie zagrożonego mienia, 

  – zachowania zasad dobrej praktyki utrzymania i regulacji rzek i potoków górskich, 

– stosowania rozwiązań o możliwie najmniejszym wpływie na jakość hydromorfologiczną cieku, 

gwarantujących zachowanie charakteru koryta i naturalnej dynamiki transportu rumowiska, 

– prowadzenia robót poza okresem od 1 marca do 31 lipca, za wyjątkiem sytuacji nagłych związanych 

z bezpieczeństwem ludzi i mienia.” 

Jako obszar wdrażania działania ochronnego określono cały obszar Natura 2000, co wiąże się z koniecznością 

modyfikacji załącznika 6 w zakresie usunięcia z map przedstawiających lokalizację działań ochronnych 

wskazania odcinków Białki z dopuszczeniem prowadzenia niezbędnych prac hydrotechnicznych. 

 

Dodatkowo usunięto ze zmienianego zarządzenia wszelkie zapisy dotyczące brzanki, gdyż gatunek ten został 

usunięty ze standardowego formularza danych obszaru Natura 2000 Dolina Białki PLH120024 i obecnie nie stanowi 

przedmiot u ochrony tego obszaru. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy branka obecnie nie występuje w Białce. 

Wyniki badań naukowych wykonanych w roku 1962 (Solewski 1965 The ichthyofauna of the Białka Tatrzańska 

stream with special respect to the characteristics of brown trout (Salmo trutta m. fario L.). Acta Hydrobiol., 7 (2–3): 

197–224.) i 1997 (Starmach J. 1998. Ichthyofauna of the River Dunajec in the region of the Czorsztyn-Niedzica and 

Sromowce Wyżne dam reservoirs (southern Poland). Acta Hydrobiol., 40 (3): 199–205.) dokumentują istnienie w 

dorzeczu Białki populacji brzanki o rozległym zasięgu (od ujścia do Dunajca do Jurgowa) i umiarkowanej liczebności 

(zagęszczenie do 0,07 ind. m−2, przy udziale w zespole ryb w zakresie od kilku do kilkunastu procent). Opierając się 

na opublikowanych wynikach tych badań można oszacować wielkość populacji brzanki w Białce w tym okresie na 
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kilka tysięcy dorosłych osobników. W trakcie wykonanych w sierpniu 2002 r. badań (Augustyn L. (red.), 2006. 

Ichtiofauna dorzecza Dunajca na początku XXI wieku. Państw. Wyż. Szkoła Zaw. W Nowym Sączu, Nowy Sącz, ss. 

80) odłowiono w Białce jedynie 4 osobniki brzanki (na stanowiskach w Nowej Białej i Krempachach). Późniejszy, 

aktualny stan tej populacji nie jest znany, ponieważ od tego czasu nie wykonano kolejnych, kompleksowych badań 

ichtiofauny Białki. Niemniej, odłowy wykonane w 4 punktach: Dębno, Krempachy, Rez. Przełom Białki i Jurgów, 

w październiku 2012 r., nie przyniosły pozytywnych rezultatów, i brzanka nie została odłowiona. Według opinii 

Polskiego Związku Wędkarskiego (L. Augustyn, inf. ustna) po napełnieniu Zbiornika Czorsztyńskiego, wskutek czego 

Białka utraciła połączenie z Dunajcem, brzanka stopniowo zanikła w tej rzece. 

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie ponownie przeanalizował istniejące 

dokumenty planistyczne Gmin Nowy Targ, Łapsze Niżne i Bukowina Tatrzańska w zakresie w zakresie generowania 

przez ich zapisy zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Dolina Białki 

PLH120024. Zagrożenia takie mogą wynikać z planowanego przeznaczenia terenów zalewowych w bezpośrednim 

sąsiedztwie lub w granicach obszaru Natura 2000 pod zabudowę mieszkaniową/rekreacyjną. Zidentyfikowano dwa 

takie przypadki: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 14A.MN1 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar 

Nowa Biała 14A, 14B, 

 tereny zabudowy rekreacyjnej indywidualnej oznaczone symbolem 01.RM położone w sekcji 12 planu po 

wschodniej stronie drogi dojazdowej (symbol KDD) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania - obszar Dębno 01. 

 

Zabudowa obu wskazanych terenów uniemożliwi realizację bądź wymusi modyfikację działań ujętych 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841). W dokumencie tym została umieszczona lista 

działań strategicznych, wśród których znalazły się działania objęte Programem ochrony przeciwpowodziowej doliny 

pot. Białka, w tym: w poz. 3.217 pod nr ID 74535 budowa wału przeciwpowodziowego w miejscowości Nowa Biała 

oraz w poz. 3.214 (ID 74532) oraz 3.215 (ID 74533) budowa wału przeciwpowodziowego i podwyższenie niwelety 

drogi w miejscowości Dębno. Tereny te zlokalizowane są poza miejscami występowania siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Białki PLH120024, lecz w przeszłości były zalewane 

wodami powodziowymi. Budowa obiektów kubaturowych w miejscu lokalizacji planowanych wałów 

przeciwpowodziowych będzie powodować konieczność przybliżenia wałów do koryta Białki i umiejscowienie ich 

w granicach obszaru naturowego, co będzie wiązać się z fizycznym niszczeniem siedliska lasów łęgowych (91E0) lub 

siedlisk kumaka górskiego. Spowoduje to również zwiększenie presji na regulacje Białki i utrwalenie niekorzystnych 

tendencji kształtujących koryto rzeki, prowadząc do utraty jej roztokowego charakteru, a co za tym idzie zaniku 

przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Białki PLH120024 – siedlisk nadrzecznych, związanych 

z kamieńcami rzeki górskiej. Wobec powyższego dodano do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Krakowie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Dolina Białki PLH120024 załącznik zawierający wskazania do zmian w istniejących 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. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, wykonując dyspozycję określoną przepisem art. 28 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 

2010 r. Nr 34, poz. 186; ze zm.), a także art. 39 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353; ze zm.), obwieszczeniem z dnia 8 grudnia 2015 r. znak: 

OP.II.6320.7.4.2015.KP podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia 



Projekt z dnia 07.12.2017r. 

uwzględniający zmiany wynikające z uwag Ministra Środowiska (zmiany w załącznikach zaznaczono na czerwono) 

42 
  

projektu zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Białki 

PLH120024 poprzez: 

 wywieszenie na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w dniach 

08.12.2015r.-04.03.2016 r.; 

 opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Krakowie; 

 wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Nowy Targ, Urzędu Gminy Łapsze Niżne oraz Urzędu 

Gminy Bukowina Tatrzańska; 

 opublikowanie ogłoszenia w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu (Gazeta Wyborcza, 

Dodatek Komunikaty, 8.12.2015 r.). 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1-5 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 w 

związku z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, w dniu 7 grudnia 2017 r. ukazało się obwieszczenie znak: 

LF.082.1.101.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie informujące o możliwości zapoznania 

się oraz składania uwag i wniosków do projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Białki PLH120024. Obwieszczenie zostało podane do publicznej 

wiadomości poprzez: 

 wywieszenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Krakowie w terminie ………… 

 wywieszenie tablicach ogłoszeń: wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Nowy Targ, Urzędu 

Gminy Łapsze Niżne oraz Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska; 

 opublikowanie w prasie o zasięgu regionalnym (…………………………………………). 

 

 Projekt zarządzenia zmieniającego został umieszczony na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Krakowie oraz był dostępny w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące uwagi i wnioski: 

Data Podmiot 

zgłaszający 

Uwaga lub wniosek Sposób rozpatrzenia 

    

    

    

    

 

Projekt zarządzenia zmieniającego na podstawie art. 59 ust. 2 z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i 

administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525; ze zm.) został uzgodniony przez Wojewodę 

Małopolskiego w dniu …………….. pismem znak: ……………………….  

 

 


