
UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z 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, Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 oraz poz. 2260) 
regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, w formie 
zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Podkowce w Szczawnicy PLH120037 zostało ustanowione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie w dniu 12 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 7151). 
 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.6320.27.1.2015.KP z dnia 8 stycznia 2015 r. 
wystąpił do Ministra Środowiska o dokonanie kontroli zgodności z przepisami powszechnie 
obowiązującymi, a także zasadami rzetelności zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037. W piśmie znak: DP-074-
6/9361/15/PMI z dnia 29 maja 2015 r. Minister Środowiska stwierdził uchybienia uzasadniające 
zmianę zarządzenia i wniósł o jego zmianę we własnym zakresie. 

W celu uzupełnienia stanu wiedzy o obszarze i jego przedmiotach ochrony, w 2015 r. 
na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie została wykonana ekspertyza 
fitosocjologiczna określająca stan ochrony i miejsca występowania w granicach obszaru Natura 2000 
Podkowce w Szczawnicy siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe 
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, która wskazała na potrzebę dodania siedliska do listy 
przedmiotów ochrony obszaru. W wyniku wykonania ekspertyzy i uzyskania aktualnych danych 
merytorycznych dodano siedlisko 7230 do listy przedmiotów ochrony obszaru w Standardowym 
Formularzu Danych z ocenami: BCBB. 
 Kierując się zaleceniami wskazanymi przez Ministra Środowiska w wyżej wspomnianym 
piśmie oraz w związku ze zmianą listy przedmiotów ochrony w Standardowym Formularzu Danych, 
zmieniono następujące zapisy planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce 
w Szczawnicy PLH120037: 

1. W załączniki nr 3 do zarządzenia, zawierającego listę zidentyfikowanych zagrożeń 
istniejących i potencjalnych dla przedmiotów ochrony, dodano listę zagrożeń dotyczących 
siedliska przyrodniczego 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk. Ponadto jako istniejące wskazano zagrożenie dla podkowca małego 
E06.02 Odbudowa, remont budynków związane z pogarszającym się stanem technicznych 
dachu kościoła, w którym zlokalizowana jest kolonia rozrodcza nietoperzy.  

2. W załączniku nr 4 do zarządzenia przedstawiającym na mapie zasięg zagrożeń istniejących 
i potencjalnych dodano informację o siedlisku 7230. 

3. W załączniku nr 4 do zarządzenia, zawierającym cele działań ochronnych, dodano zapisy 
dotyczące siedliska 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk. 

4. W załączniku nr 5 do zarządzenia, zawierającym działania ochronne dla przedmiotów 
ochrony, dodano działania ochronne związane z siedliskiem 7230 Górskie i nizinne torfowiska 
zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. Ponadto na skutek uwag Ministra 
Środowiska, poprawiono wskazany w działaniach nr 1-11 i 18 podmiot odpowiedzialny za ich 



wykonanie. Dokonano również drobnych modyfikacji w treści działań nr 9, 10 i 16, w celu 
doprecyzowania ich wskazań. 

Z uwagi na wykonanie działania ochronnego nr 21, polegającego na przeprowadzeniu 
szczegółowej inwentaryzacji schronień nietoperzy na terenie obszaru Natura 2000 (ekspertyza 
wykonana na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w 2015 r.), działanie 
zostało usunięte z załącznika nr 5.  

 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; z późn. 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, z późn. zm.), obwieszczeniem z dnia 11 kwietnia 2017 r (znak:  
OP-II.6320.7.7.2017.KP) poinformował o możliwości zapoznania się oraz składania uwag i wniosków 
do projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037. Obwieszczenie zostało podane 
do publicznej wiadomości poprzez: 

− wywieszenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie w terminie ………………………. 

− wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w dniach 
…………………,  

− opublikowanie w prasie o zasięgu regionalnym – w ………………….. – w dn. 
…………………. 

 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 ………………… 


