
ZARZĄDZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce 
w Szczawnicy PLH120037

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 1002 i 1101) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce 
w Szczawnicy PLH120037, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 1. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 
stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa 
załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Lokalizację istniejących i potencjalnych zagrożeń przedstawia załącznik nr 4 do 
zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 
wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

2. Lokalizację obszarów wdrażania działań ochronnych przedstawia załącznik nr 7 do 
zarządzenia.

§ 7. Wskazania do zmiany w istniejącym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Szczawnica, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 
stanu ochrony gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 
określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

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

Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Krakowie

Rafał Rostecki
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia 12 grudnia 2014 r. 

 

Opis granic obszaru Natura 2000 

 

Opis granic obszaru sporządzony w układzie współrzędnych, o których mowa w § 3 pkt 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012, poz. 1247). 

 

Tab. 1. Współrzędne punktów załamania granicy obszaru Natura 2000 PLH120037 

 

 

Lp. X Y 

1 605846,18 173995,29 

2 605913,47 173999,63 

3 606004,64 173999,63 

4 606137,06 174023,51 

5 606152,25 174097,31 

6 606178,30 174188,48 

7 606189,16 174234,07 

8 606215,21 174286,17 

9 606282,50 174357,80 

10 606408,40 174364,31 

11 606514,77 174357,80 

12 606525,62 174370,82 

13 606529,96 174409,90 

14 606506,09 174433,78 

15 606493,06 174492,39 

16 606477,87 174533,63 

17 606462,67 174570,53 

18 606425,77 174622,63 

19 606395,38 174705,12 

20 606382,35 174794,12 

21 606380,18 174844,05 

22 606369,33 174967,78 

23 606362,82 175098,03 

24 606391,04 175115,39 

25 606434,45 175121,90 

26 606458,33 175119,73 

27 606499,57 175106,71 

28 606566,87 175058,95 

29 606612,45 175052,44 

30 606662,38 175058,95 

31 606714,48 175085,00 

32 606725,33 175141,44 

Lp. X Y 

33 606779,60 175158,81 

34 606890,31 175160,98 

35 606946,75 175150,12 

36 606983,65 175182,68 

37 607031,41 175200,05 

38 607052,94 175200,27 

39 607081,33 175187,03 

40 607128,90 175228,72 

41 607116,07 175269,51 

42 607096,53 175317,27 

43 607094,36 175360,69 

44 607159,48 175397,59 

45 607232,32 175434,76 

46 607253,73 175455,04 

47 607293,17 175471,94 

48 607337,12 175501,24 

49 607375,43 175514,76 

50 607428,39 175540,67 

51 607485,85 175563,21 

52 607495,99 175555,32 

53 607506,13 175544,06 

54 607515,15 175520,39 

55 607512,89 175477,57 

56 607518,53 175413,35 

57 607519,65 175399,83 

58 607561,35 175377,29 

59 607566,98 175360,39 

60 607566,98 175329,97 

61 607587,26 175309,68 

62 607625,57 175302,92 

63 607655,40 175321,27 

64 607719,10 175361,52 
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Lp. X Y 

65 607752,90 175378,42 

66 607742,76 175416,73 

67 607724,73 175464,05 

68 607725,86 175504,62 

69 607731,49 175518,14 

70 607733,74 175555,32 

71 607740,50 175604,90 

72 607729,24 175648,85 

73 607719,10 175684,90 

74 607707,83 175764,90 

75 607702,78 175825,65 

76 607712,38 175830,72 

77 607754,05 175847,22 

78 607771,41 175860,24 

79 607784,43 175877,60 

80 607804,40 175857,63 

81 607827,84 175845,48 

82 607842,02 175844,56 

83 607856,48 175848,08 

84 607877,67 175863,55 

85 607889,47 175868,92 

86 607917,33 175873,55 

87 607936,65 175876,88 

88 607948,31 175882,88 

89 607971,97 175887,21 

90 607987,30 175895,54 

91 607994,63 175896,21 

92 608012,60 175891,74 

93 608021,62 175892,54 

94 608039,65 175896,70 

95 608051,60 175897,87 

96 608063,96 175894,09 

97 608111,25 175847,89 

98 608130,24 175829,90 

99 608158,56 175812,91 

100 608181,22 175802,58 

101 608223,20 175789,58 

102 608254,94 175787,32 

103 608270,18 175787,92 

104 608282,51 175784,25 

105 608292,51 175777,59 

106 608298,50 175764,93 

107 608299,50 175751,93 

108 608296,50 175734,94 

Lp. X Y 

109 608281,86 175677,07 

110 608288,80 175661,44 

111 608325,26 175611,96 

112 608410,34 175617,17 

113 608412,07 175605,01 

114 608386,03 175593,73 

115 608393,84 175572,03 

116 608376,48 175563,35 

117 608383,42 175531,23 

118 608359,81 175515,70 

119 608363,14 175507,37 

120 608366,81 175499,37 

121 608366,48 175492,04 

122 608362,59 175484,98 

123 608406,25 175411,71 

124 608477,05 175478,57 

125 608591,80 175425,61 

126 608620,21 175412,49 

127 608714,59 175423,58 

128 608730,99 175423,40 

129 608741,66 175417,40 

130 608750,65 175409,74 

131 608767,31 175404,41 

132 608783,97 175389,08 

133 608792,98 175381,60 

134 608802,72 175362,81 

135 608803,30 175350,43 

136 608795,30 175343,10 

137 608784,64 175313,11 

138 608785,97 175304,11 

139 608793,97 175303,45 

140 608803,63 175302,12 

141 608801,30 175294,12 

142 608794,30 175279,79 

143 608784,64 175253,47 

144 608775,64 175236,48 

145 608780,47 175232,31 

146 608731,97 175232,64 

147 608702,93 175218,11 

148 608670,98 175191,97 

149 608647,74 175154,21 

150 608621,60 175142,59 

151 608564,19 175142,90 

152 608505,42 175165,83 
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Lp. X Y 

153 608429,90 175165,83 

154 608392,14 175122,26 

155 608368,90 175104,83 

156 608307,90 175113,55 

157 608249,07 175134,32 

158 608185,91 175116,45 

159 608110,39 175104,83 

160 608046,49 175096,12 

161 608020,35 175064,17 

162 608000,02 175020,60 

163 608011,63 174968,32 

164 608017,44 174889,89 

165 607994,21 174825,99 

166 607939,02 174756,28 

167 607909,97 174689,48 

168 607883,83 174613,96 

169 607883,83 174570,39 

170 607837,36 174535,53 

171 607796,69 174465,82 

172 607776,36 174413,54 

173 607718,27 174340,93 

174 607654,37 174221,84 

175 607631,13 174178,27 

176 607631,13 174134,70 

177 607665,99 174085,32 

178 607738,60 174006,90 

179 607799,60 173943,00 

180 607825,74 173852,95 

181 607860,59 173786,15 

182 607863,50 173742,58 

183 607846,07 173681,58 

184 607811,22 173635,11 

185 607785,07 173585,73 

186 607790,88 173556,68 

187 607846,07 173524,73 

188 607912,88 173547,97 

189 608008,73 173579,92 

190 608072,63 173600,25 

191 608151,05 173629,30 

192 608220,76 173649,63 

193 608299,19 173632,20 

194 608371,80 173620,59 

195 608383,42 173553,78 

196 608380,52 173478,26 

Lp. X Y 

197 608362,77 173396,32 

198 608365,99 173277,84 

199 608368,07 173185,60 

200 608368,07 173158,57 

201 608375,23 173128,35 

202 608387,95 173093,36 

203 608396,83 173064,36 

204 608399,88 173054,40 

205 608417,37 173005,10 

206 608428,50 172985,22 

207 608452,36 172953,41 

208 608470,65 172915,24 

209 608479,40 172886,62 

210 608483,70 172843,99 

211 608495,41 172808,84 

212 608503,94 172782,21 

213 608506,07 172749,20 

214 608502,87 172720,44 

215 608482,63 172699,13 

216 608458,14 172674,64 

217 608442,16 172653,33 

218 608434,70 172605,40 

219 608385,71 172540,43 

220 608364,40 172498,89 

221 608351,62 172452,02 

222 608352,69 172398,77 

223 608370,79 172351,90 

224 608370,79 172338,05 

225 608369,73 172319,95 

226 608381,45 172283,73 

227 608388,90 172244,32 

228 608361,21 172217,69 

229 608325,45 172199,26 

230 608323,72 172181,14 

231 608315,09 172165,61 

232 608323,72 172147,49 

233 608322,86 172127,64 

234 608343,57 172113,83 

235 608365,14 172078,45 

236 608366,87 172056,01 

237 608344,95 172026,79 

238 608340,98 172021,49 

239 608332,05 172004,85 

240 608328,66 171998,54 
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Lp. X Y 

241 608326,12 171993,79 

242 608275,24 172018,29 

243 608227,03 172030,61 

244 608179,43 172044,63 

245 608111,62 172053,94 

246 608069,00 172063,17 

247 608053,94 172137,65 

248 607966,32 172181,24 

249 607952,91 172280,80 

250 607901,27 172285,29 

251 607810,90 172310,95 

252 607766,17 172331,75 

253 607675,80 172383,46 

254 607642,49 172398,66 

255 607576,02 172402,76 

256 607554,34 172403,62 

257 607506,12 172420,73 

258 607426,02 172452,56 

259 607375,73 172477,89 

260 607297,78 172548,54 

261 607273,26 172586,84 

262 607245,41 172585,79 

263 607175,91 172659,38 

264 607123,77 172720,88 

265 607091,68 172805,97 

266 607045,73 172891,87 

267 606999,98 172904,23 

268 606922,63 172943,02 

269 606861,79 172973,19 

270 606794,34 173003,19 

271 606730,68 173038,03 

272 606629,38 173048,23 

273 606577,87 173037,07 

274 606507,92 173062,14 

275 606449,66 173072,12 

276 606431,93 173074,23 

277 606382,49 173082,40 

278 606371,79 173084,44 

279 606353,85 173087,86 

280 606334,13 173091,63 

281 606275,94 173095,12 

282 606199,93 173091,39 

283 606167,55 173086,68 

284 606123,75 173071,50 

Lp. X Y 

285 606089,42 173044,69 

286 606067,19 173030,13 

287 606035,25 172997,06 

288 605955,22 172952,55 

289 605955,22 172952,55 

290 605955,22 172952,55 

291 605943,58 172972,22 

292 605923,99 172998,10 

293 605920,88 173004,18 

294 605916,68 173012,35 

295 605914,38 173037,20 

296 605912,46 173057,91 

297 605909,39 173097,92 

298 605909,17 173100,74 

299 605907,87 173106,88 

300 605903,00 173129,90 

301 605897,78 173154,50 

302 605882,70 173203,85 

303 605878,21 173211,05 

304 605875,08 173214,31 

305 605866,52 173223,20 

306 605860,87 173227,40 

307 605852,23 173233,84 

308 605840,70 173241,98 

309 605811,30 173252,75 

310 605800,09 173264,48 

311 605787,75 173277,03 

312 605781,81 173283,08 

313 605775,48 173286,37 

314 605755,91 173296,57 

315 605750,12 173298,52 

316 605740,48 173299,93 

317 605736,51 173303,11 

318 605684,68 173336,64 

319 605672,49 173346,66 

320 605642,12 173363,51 

321 605626,71 173360,60 

322 605608,95 173357,25 

323 605607,09 173358,19 

324 605606,67 173361,49 

325 605601,02 173361,14 

326 605598,69 173359,99 

327 605593,22 173363,15 

328 605587,25 173367,30 
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Lp. X Y 

329 605583,71 173362,53 

330 605575,45 173369,43 

331 605630,27 173441,38 

332 605672,10 173498,41 

333 605763,35 173616,28 

334 605786,16 173713,23 

335 605789,96 173787,37 

Lp. X Y 

336 605804,13 173829,23 

337 605818,30 173871,08 

338 605831,79 173910,94 

339 605823,23 173948,01 

340 605814,68 173985,08 

341 605846,18 173995,29 
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ZałącznikNr 2 do Zarządzenia
RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 12 grudnia 2014 r.

Mapa obszaru Natura 2000
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Przedmiot
ochrony

Lokalizacja
Zagrożenia

Opis zagrożenia
Istniejące Potencjalne

1303
podkowiec
mały
Rhinolophus
hipposideros

Kościół
w Szczawnicy,
S01 na mapie
– załączniknr 4

D02.03 Maszty i anteny
komunikacyjne

Instalacja na kościele stacji bazowych (BTS)
systemów łączności bezprzewodowej. Negatywne
oddziaływaniena fizjologięnietoperzymają stacje
bazowe (BTS) systemów łączności
bezprzewodowej, ostatnimi laty coraz częściej
instalowane np. na wieżach kościelnych.
Wytwarzaneprzez nie promieniowaniema nie tylko
silnierakotwórcze działanie,ale może również
powodować problemyz płodnością.

E06.02 Odbudowa, remont
budynków

Prace remontowe dachu i strychu prowadzone
w okresie rozrodu nietoperzy, tj. od 15.04.
do 15.09. (uszczelnianiestrychów - likwidacja
wlotów). Prowadzenie prac remontowych, takich
jak wymianapokrycia dachu czy konserwacja
elementówwięźbydachowej, używaniew tym celu
toksycznych środków konserwacji drewna może
doprowadzić do opuszczenia kolonii, a nawet
śmiercinietoperzy i porzucenia młodych.Wszelkie
prace remontowe na dachu i strychu kościoła należy
prowadzić w okresie od październikado marca.

G05 Inna ingerencja
i zakłóceniapowodowane
przez człowieka

Płoszenie nietoperzy w miejscurozrodu kolonii,
tj. przebywaniena strychu osób nieuprawnionych,
oświetlanienietoperzy.W okresie rozrodu,

ZałącznikNr 3 do Zarządzenia
RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 12 grudnia 2014 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeńdla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących
przedmiotami ochrony
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tj. w terminie od 15.04. do 15.09. nietoperze są
bardzo wrażliwe na niepokojenie.Częste
wchodzenie na strych, świecenie latarką
i hałasowaniepowoduje, że opuszczają swoje
schronienia, a nadmiernystres często powoduje
porzucanie młodych lub poronienia.

K03.04 Drapieżnictwo Naturalnymzagrożeniemdla nietoperzy są
drapieżniki.Na nietoperze mogą polować sowy,
kuny (rzadziej inne łasicowate) oraz koty. Potrafią
one wyłapywaćnietoperze zarówno znajdujące się
w kolonii, jak i te wylatującena zewnątrz.

Bezpośrednie
otoczenie
kościoła
w Szczawnicy,
S02 na mapie
– załączniknr 4

H06.02 Zanieczyszczenie
świetlne

Budynek posiada nocną iluminację,światło
skierowane jest do góry. Oświetleniepowoduje, że
nietoperze stają się łatwymcelemdla nocnych
drapieżników, takich jak sowy.W trakcie
ewentualnej pielęgnacjidrzew w bezpośrednim
otoczeniu kościoła (np. przycinaniekonarów,
usuwanie drzew) należyzwrócić uwagę, by zabieg
nie odsłoniłwylotów dla nietoperzy i naraził je
na negatywnywpływoświetlenia.
Nocna iluminacjabudynku powoduje również
zubożenie bazy żerowiskowej w bezpośrednim
otoczeniu kolonii rozrodczych nietoperzy (owady
są wabione przez światło i zmniejszasię ich ilość
w koronach drzew, w których mogą żerować
nietoperze). Bezpiecznywlot gwarantują gęste
korony drzew.

G05.06 Chirurgiadrzewna,
ścinaniena potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie
drzew przydrożnych

Utrata tras migracjina żerowisko oraz brak
bezpiecznegowylotu w wynikuwycinkibez
nasadzeń zastępczych lub nadmiernegoprzycinania
drzew w bezpośrednimotoczeniu kolonii.

J03.02.01 Zmniejszenie Niszczenie liniowychelementów krajobrazu,
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migracji / bariery
dla migracji

tj. wycinkabez nasadzeń zastępczych żywopłotów,
zagajników,zadrzewień i zakrzaczeń.

DomWczasowy
„Maria”
w Szczawnicy,
S03 na mapie
– załączniknr 4

E06.02 Odbudowa,
remont budynków

Prace remontowe dachu i strychu prowadzone
w okresie rozrodu nietoperzy, tj. od 15.04.
do 15.09., uszczelnieniestrychu - likwidacja
wlotów. Prowadzenie prac remontowych, takich jak
wymianapokrycia dachu czy konserwacja
elementówwięźbydachowej, może doprowadzić
do opuszczenia kolonii, a nawet śmiercinietoperzy
(porzucanie młodych).Wszelkieprace remontowe
na dachach i strychachwszystkichkolonii, należy
prowadzić w okresie od październikado marca.

E06.01 Rozbiórka
budynków i obiektów
wybudowanychprzez
człowieka

Postępująca degradacja budynkuw wyniku
zaniechaniaprac remontowych.Wymagaprac
remontowych przeprowadzonych we właściwym
terminie i przy użyciuwłaściwychmateriałów
i środków (z pominięciemstosowania toksycznych
środków konserwacji drewna). Przy zachowaniu
obecnego stanu obiektu przewiduje się znacząco
negatywne zmianyw siedliskukolonii nietoperzy.

G05 Inna ingerencja
i zakłóceniapowodowane
przez człowieka

Płoszenie nietoperzy, tj. przebywaniena strychu,
oświetlanienietoperzy,wandalizm.Budynek
w chwiliobecnej pozostawiony bez nadzoru.
W okresie rozrodu nietoperze są bardzo wrażliwe
na niepokojenie.Częste wchodzenie na strych,
świecenie latarką i hałasowaniepowoduje, że
opuszczają swoje schronienia, a nadmiernystres
często powoduje porzucanie młodych
lub poronienia.

K03.04 Drapieżnictwo Obecność kuny.Naturalnymzagrożeniem
dla nietoperzy są drapieżniki.Potrafią one
wyłapywaćnietoperze zarówno znajdujące się
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w kolonii, jak i te wylatującena zewnątrz.
K03.04 Drapieżnictwo Drapieżnictwo ze strony sowy i kota domowego.

Naturalnymzagrożeniemdla nietoperzy są
drapieżniki.Potrafią one wyłapywaćnietoperze
zarówno znajdujące się w kolonii, jak i te
wylatującena zewnątrz.

Bezpośrednie
otoczenie Domu
Wczasowego
„Maria”
w Szczawnicy,
S04 na mapie
– załączniknr 4

G05.05 Intensywne
utrzymywanieparków
publicznych/ oczyszczanie
plaż

Intensywnawycinkabez nasadzeń zastępczych
i pielęgnacjadrzew w Parku Dolnymw sąsiedztwie
kolonii rozrodczej prowadząca do utraty tras
migracjina żerowisko oraz brak bezpiecznego
wylotu.

G05.06 Chirurgiadrzewna,
ścinaniena potrzeby
bezpieczeństwa, usuwanie
drzew

Utrata tras migracjina żerowisko oraz brak
bezpiecznegowylotu w wynikuwycinkibez
nasadzeń zastępczych lub nadmiernegoprzycinana
drzew w bezpośrednimotoczeniu kolonii.

H06.02 Zanieczyszczenie
świetlne

Zainstalowanieintensywnegozewnętrznego
oświetleniabudynkumoże spowodować utratę
bezpiecznej trasy wylotu nietoperzy.Oświetlenie
powoduje, że nietoperze stają się łatwymcelem
dla nocnychdrapieżników, takich jak sowy.
W trakcie ewentualnej pielęgnacjidrzew
w bezpośrednimotoczeniu budynku
(np. przycinaniekonarów, usuwanie drzew) należy
zwrócić uwagę, by zabieg nie odsłoniłwylotów
dla nietoperzy i naraził je na negatywnywpływ
oświetlenia.
Nocna iluminacjabudynku powoduje również
zubożenie bazy żerowiskowej w bezpośrednim
otoczeniu kolonii rozrodczych nietoperzy (owady
są wabione przez światło i zmniejszasię ich ilość
w koronach drzew, w których mogą żerować
nietoperze). Bezpiecznywlot gwarantują gęste
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korony drzew.
J03.02.01 Zmniejszenie
migracji / bariery
dla migracji

Niszczenie liniowychelementów krajobrazu,
tj. wycinkabez nasadzeń zastępczych żywopłotów,
zadrzewieńw sąsiedztwie budynku.

Trasymigracji
na żerowisko
oraz zimowisko,
S05 na mapie
– załączniknr 4

D01.02 Drogi, autostrady Konieczność przekraczania ruchliwejdrogi
w trakcie migracjina żerowisko/zimowisko.
Przecięcie tras migracjiprzez duże, ruchliwedrogi
prowadzi do fragmentacjisiedliska.Pomimo
zdolności do lotu wiele gatunków nietoperzy
(w tym podkowiec mały)nie jest w stanie takiej
bariery bezpieczniepokonać. W obliczu braku
liniowychelementów krajobrazu, ssaki te zmuszone
są do lotu bezpośrednio nad ziemią, co w efekcie
prowadzi do kolizjiz pojazdami.

G05.05 Intensywne
utrzymywanieparków
publicznych/
oczyszczanieplaż

Intensywnawycinkadrzew i krzewów bez nasadzeń
zastępczych i pielęgnacjadrzew w obszarach
parkowych prowadząca do utraty tras migracjina
żerowisko.

A10.01 Usuwanie
żywopłotów i zagajników
lub roślinnościkarłowatej
J03.02.01 Zmniejszenie
migracji / bariery
dla migracji

Utrata tras migracjina żerowisko - niszczenie
liniowychelementów krajobrazu: usuwanie bez
nasadzeń zastępczych żywopłotów, alei drzew,
zadrzewień i zakrzaczeń przydrożnych,
nadwodnych.

B03 Eksploatacja lasu bez
odnawiania czy
naturalnego odrastania

Utrata tras migracjina zimowisko
– wielkoobszarowe wylesieniabez odnowienia,
fragmentacjaobszarów leśnych,zmiana
użytkowania terenów z zadrzewieniami.

Obszary
żerowiskowe,
S06 na mapie
– załączniknr 4

G05.05 Intensywne
utrzymywanieparków
publicznych/
oczyszczanieplaż

Intensywnawycinkadrzew i krzewów bez nasadzeń
zastępczych i pielęgnacjadrzew w obszarach
parkowych prowadząca do utraty terenów
żerowiskowych.
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A07 Stosowanie biocydów,
hormonów i substancji
chemicznych
B04 Stosowanie biocydów,
hormonów i substancji
chemicznych(leśnictwo)

Stosowanie licznychśrodków ochrony roślin
przeciw owadom tzw. insektycydówmoże
prowadzić do zubożenia bazy żerowiskowej
nietoperzy.Skumulowanie toksyn w ciele
nietoperzy poprzez zjedzenie zatrutych owadów
może doprowadzić do ich śmierci lub bezpłodności.

B03 Eksploatacja lasu bez
odnawiania czy
naturalnego odrastania

Utrata żerowiska - wielkoobszarowe wylesieniabez
odnowienia, fragmentacjaobszarów leśnych,
zmianaużytkowania terenów z zadrzewieniami.

G02.02 Kompleksy
narciarskie

Utrata żerowisk na skutek zmianyużytkowania
terenów leśnychi zadrzewieńw kierunku budowy
i rozbudowy infrastruktury narciarskiej.
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ZałącznikNr 4 do Zarządzenia
RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lokalizacja istniejących i potencjalnych zagrożeń
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Przedmiot
ochrony

Cele działań ochronnych

1303
podkowiec
mały
Rhinolophus
hipposideros

Dla kolonii rozrodczej w kościele w Szczawnicy:
Poprawa stanu ochrony do poziomu właściwego (FV) poprzez:
1. Osiągnięcie stanu właściwego (FV) parametru siedliska gatunku
poprzez:
poprawę do poziomu właściwego (FV) wskaźnika „ekspozycja wlotów
do schronienia” oraz utrzymania na poziomie właściwym (FV),
następującychwskaźników parametrów siedliskagatunku:
- zabezpieczenieprzed niepokojeniemnietoperzy,
- dostępność wlotów dla nietoperzy,
- obecność bezpiecznychtras przelotu w kierunku żerowiska,
- kubatura schronieniadostępna (dogodna) dla nietoperzy,
- istotne, zauważalne wielkopowierzchniowe zmiany w strukturze

żerowisk w otoczeniu schronień (w promieniu2,5 km).

Dla kolonii rozrodczej w DomuWczasowym„Maria”w Szczawnicy:
Poprawa stanu ochrony przynajmniejdo poziomu niezadowalającego (U1)
poprzez:
1. Poprawę parametru siedliskagatunku w zakresie wskaźników:

- zabezpieczenieprzed niepokojeniemnietoperzy,
- dostępność wlotów dla nietoperzy,
- obecność bezpiecznychtras przelotu w kierunku żerowiska,
- niezmiennośćwarunków mikroklimatycznych,
- istotne, zauważalne wielkopowierzchniowe zmiany w strukturze

żerowisk w otoczeniu schronień (w promieniu2,5 km),
przy jednoczesnym utrzymaniu w stanie właściwym (FV)
pozostałych wskaźników parametru.

2. Poprawę parametru perspektywy ochrony.

ZałącznikNr 5 do Zarządzenia
RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 12 grudnia 2014 r.

Cele działań ochronnych
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Przedmiot
ochrony

Działania ochronne
Obszar

wdrażania

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Dotyczące ochrony czynnej gatunków zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

1303
podkowiec
mały
(Rhinolophus
hipposideros)

1. Bezpieczny dla nietoperzy remont dachu budynku
Wymianapokrycia dachu na materiał o możliwienajwiększejtrwałości np. blachę
miedzianąlub cynkowo-tytanową, nie wymagającyregularnychprac
konserwacyjnych(np. malowania). Pełne odeskowanie dachu pod blachą,
zastosowanie środków konserwacji drewna dopuszczonych do używania
w pomieszczeniachstale wykorzystywanychprzez ludzi (bezpiecznych
dla ssaków), zachowaniewlotów dla nietoperzy.
Pozostawienie wskazanychwlotów dla nietoperzy (wyznaczonychprzez nadzór
przyrodniczyw trakcie uzgadnianiaszczegółów remontu) w kształcie
niezmienionym.Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać
otwór o średnicymin. 12 cm. W przypadku konieczności pomniejszeniabądź
przeniesieniawlotu z uwagi na możliwość spowodowania nieodwracalnejszkody
przyrodniczej, konieczna jest specjalistycznakonsultacja z chiropterologiem.
Niewprowadzanie zmianw kubaturze, w użytkowaniu ani oświetleniupoddasza
(szkodliwe dla nietoperzymoże być zarówno naturalne doświetlenie strychu
poprzez montaż okienek, jak również instalacjaoświetlenia elektrycznego).
Ewentualne instalowaniesystemów nadmuchowych,wentylacyjnychwyłącznie
w obudowach izolującychakustycznie.
Wskazanynadzór przyrodniczyw całymprocesie remontu (począwszy
od dokumentacji projektowej, poprzez realizacjędo odbioru technicznego).
Działaniedo wykonania jednorazowo w trakcie obowiązywaniaplanu zadań
ochronnychw okresie od 15.09 do 15.04.

Budynek kościoła
w Szczawnicy
i DomWczasowy
„Maria”, S01
i S02 na mapie
– załączniknr 7

Sprawujący nadzór
nad obszaremNatura
2000,
właściciel/zarządca
budynku

ZałącznikNr 6 do Zarządzenia
RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 12 grudnia 2014 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania
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2. Budowa platformy na guano
W celu ochrony wystroju wnętrza budynków kościoła i DomuWczasowego
„Maria” oraz w celu ułatwieniawykonywanianiezbędnychprac porządkowych
na strychach budynków należywykonać platformę (podłogę z desek), wentylowaną
od spodu, wyścielonąparoprzepuszczalną folią:
- w kościele w Szczawnicyna części strychu, w której brakuje platformy (druga
część strychu jest już zabezpieczona platformą),
- w DomuWczasowym„Maria” na całości strychu.
Deski i folia powinnybyć przymocowane tak, aby umożliwićbezpieczne
poruszanie się ludzi po ich powierzchni.
Wskazany jest montaż rury spustowej do usuwania guana na zewnątrz lub instalacji
umożliwiającejpodłączenie odkurzacza przemysłowego na dole budynku.
Działaniedo wykonania jednorazowo w trakcie obowiązywaniaplanu zadań
ochronnychw okresie od 15.09 do 15.04; dla kościoła w Szczawnicyzabieg pilny
– należygo wykonać w pierwszych latach obowiązywaniaplanu zadań ochronnych.
3. Sprzątanie guana
Usuwanie gromadzącego się co roku na platformie i na belkachwięźbydachowej
guana. Praca może byćwykonana ręcznie lub z użyciemprzemysłowego
odkurzacza z rurą ssącą wprowadzaną od zewnątrz. Zebrane odchody powinny
zostać we właściwysposób zutylizowane.
Działaniedo wykonaniamin. 3 razy w okresie obowiązywaniaplanu, wyłącznie
od 15.09. do 15.04.
4. Okresowawymiana folii i inne drobne prace konserwacyjne
Regularne wymienianiezużytej foliiparoprzepuszczalnej na całej powierzchni
platformyna guano. Należy stosować wyłączniefolię zbrojoną, o gładkiej, śliskiej
powierzchni.
Działanienależywykonać dwukrotnie w okresie obowiązywaniaplanu zadań
ochronnych (co 5 lat w okresie od 15.09. do 15.04.).
5. Ograniczenia użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu
do niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem
W okresie rozrodu nietoperzy przebywaniena strychach kościoła w Szczawnicy
i DomuWczasowego „Maria” ograniczyćwyłączniedo sytuacji związanych
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z bezpieczeństwembudynku bądź spełnianiemjego podstawowych funkcji
przy jednoczesnymograniczeniu do minimumliczbyosób (nie wpuszczanie
na strych osób postronnych) i czasu, jaki spędzają na strychu.
Niewskazana jest instalacjaelektrycznego oświetlenia strychu, w razie
konieczności instalacjapowinna byćwyposażona w wyłącznikczasowy (1/2 h)
lub innezabezpieczenieelektroniczne zapobiegające przypadkowemu
pozostawieniu zapalonego światła w obrębie schronieniakolonii nietoperzy.
Działanienależywykonywać od 15.04. do 15.09., przez cały okres obowiązywania
planu zadań ochronnych.
6. Oznakowanie stanowisk tabliczką zawierającą podstawowe zalecenia
ochronne
Trwałą tabliczkę zawierającą informacjeo działaniachmogących stanowić
zagrożenie dla stanowiska nietoperzy należyumieścićw widocznymmiejscu,
skonsultowanymz gospodarzem obiektu i WojewódzkimKonserwatorem
Zabytków na kościele w Szczawnicyoraz DomuWczasowym„Maria”.
Sugerowana lokalizacjadla budynku kościoła w Szczawnicy: ściana przy schodach
na chór. Tabliczkapowinna zawierać dane kontaktowe instytucjiodpowiedzialnej
za udzielaniewskazówek dot. właściwego (od strony przyrodniczej)
gospodarowania obiektem oraz informacjęo odpowiedzialnościprawnej związanej
ze złamaniemzakazów obowiązującychw odniesieniudo zwierząt chronionych.
Działaniedo wykonaniaw pierwszymroku obowiązywaniaplanu zadań
ochronnych, utrzymanieoznakowania przez cały okres obowiązywaniaplanu zadań
ochronnych.
7. Utrzymanie wlotów dla nietoperzy i ich oznakowanie
Wyznaczeniewykorzystywanychprzez nietoperze wlotów na podstawie
wieczornej obserwacjiwylotu, przeprowadzonej przez specjalistów
chiropterologów.
Pozostawienie otworów wlotowych dla nietoperzy w kształcie niezmienionym.
Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać otwór o średnicy
min. 12 cm. Wloty powinnybyć pozbawione wystającychelementów,o które
nietoperz może zaczepić skrzydłem.
Umieszczenietabliczkio treści informacyjnejidentyfikującejotwór wlotowy

Właściciel/zarządca
budynku
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w widocznymmiejscuwewnątrz budynku.
Działaniedotyczy całego okresu obowiązywaniaplanu zadań ochronnych.
8. Utrzymanie bezpiecznego wlotu dla nietoperzy.
Utrzymaniezaciemnionegowlotu dla nietoperzy.Ewentualne oświetleniebudynku
nie powinno obejmować dachu i ścian z otworami wlotowymi.
Działaniedotyczy całego okresu obowiązywaniaplanu zadań ochronnych.

Bezpośrednie
otoczenie kościoła
w Szczawnicy
i Domu
Wczasowego
„Maria”, S03
i S04 na mapie
– załączniknr 7

Właściciel/zarządca
terenu, sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000, Burmistrz
Miasta i Gminy
Szczawnica

9. Utrzymanie zwartości i ciągłości drzew,krzewów oraz zarośli
Utrzymaniezwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w bezpośrednim
otoczeniu budynków: kościoła i DomuWczasowego „Maria”.Wycinkadrzew
czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinnybyć poprzedzone
nasadzeniamimłodychdrzew i krzewów wyłączniegatunków rodzimych,
uzupełniającymiluki w trasach przelotu.
Należy utrzymaćmożliwośćmigracjinietoperzy pomiędzykoloniamia zwartymi
obszarami leśnymi(żerowiska) poprzez utrzymanieciągłości zadrzewień
i zakrzewień oraz istniejącąszerokość korytarzy migracjina trasach przelotu.
W przypadku konieczności zmianystruktury roślinności lub sposobu użytkowania
terenu należyutrzymać korytarze migracjiw postaci pasa zieleni(drzew
i krzewów) o minimalnejszerokości 5 m.
Działanienie dotyczy drzew owocowych rosnących na gruntach rolnych.
Działaniedotyczy całego okresu obowiązywaniaplanu zadań ochronnych.

Bezpośrednie
otoczenie kościoła
w Szczawnicy
i Domu
Wczasowego
„Maria” oraz trasy
przelotu,
S03, S04 i S05
na mapie
– załączniknr 7

Właściciel/zarządca
terenu, sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000, Burmistrz
Miasta i Gminy
Szczawnica

10. Opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania zieleni
Wykonanieopracowania zawierającego inwentaryzacjędendrologiczną
oraz zalecenia zabiegów ochronnych i konserwacyjnych(redukcja koron, usuwanie
posuszu, chirurgiadrzew, nasadzenia i wycinki)pozwalającychna utrzymanie
właściwego stanu ochrony stanowiska gatunku, z uwzględnieniemfunkcjiobiektu
i bezpieczeństwa ludzi. Ponadto opracowanie ma wskazać zabiegi pozwalające
na utrzymaniezwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w okresie
obowiązywaniaplanu zadań ochronnych oraz w dłuższej perspektywie czasowej.

Sprawujący nadzór
nad obszaremNatura
2000, BurmistrzMiasta
i GminySzczawnica
w porozumieniu
z właścicielem/zarządcą
obiektu
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Opracowanie powinno zawierać plan wycinkidrzew oraz nasadzeniamłodych
drzew i krzewów, wyłączniegatunków rodzimych, najlepiejliściastych,
uzupełniającychluki w trasach przelotu. Opracowanie powinno być skonsultowane
ze specjalistąchiropterologiem.
Wykonanieprojektu w pierwszymroku obowiązywaniaplanu zadań ochronnych,
utrzymanieefektów przez cały okres obowiązywaniaplanu zadań ochronnych.
11. Utrzymanie zwartości obszarów żerowiskowych
Utrzymaniezwartych obszarów żerowiskowych, unikaniepowstania izolowanych
płatów żerowisk.
Nie należydopuścić do degradacji żerowisk poprzez wielkoobszarowe wylesienia
bez odnowienia i fragmentację terenów leśnych.W lasach państwowych należy
stosować racjonalną gospodarkę leśną, w lasach prywatnychdążyć do opracowania
uproszczonych planów urządzenia lasu gwarantujących trwałość drzewostanu.
Utrzymywaniezadrzewień i skupisk krzewów na terenach nieleśnych.
Działanienie dotyczy drzew owocowych rosnących na gruntach rolnych.
Działaniedotyczy całego okresu obowiązywaniaplanu zadań ochronnych.

Obszary
żerowiskowe
na terenie obszaru
Natura 2000,
S06 na mapie
– załączniknr 7

Nadleśnictwo
Krościenko,
właściciel/zarządca
terenu, Starostwo
Powiatowe w Nowym
Targu

Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych
1303
podkowiec
mały
(Rhinolophus
hipposideros)

12. Monitoring stanu ochrony przedmiotu ochrony
Monitoring stanu ochrony podkowca małegow koloniach rozrodczych w obszarze
należywykonać zgodnie z przyjętą metodyką Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Działanierozpocząć w pierwszymroku obowiązywaniaplanu zadań ochronnych.

Kościół
w Szczawnicy
i DomWczasowy
„Maria”
wraz z ich
bezpośrednim
otoczeniem
oraz trasy
przelotu, S01,
S02, S03, S04
i S05 na mapie
– załączniknr 7

Sprawujący nadzór
nad obszaremNatura
2000

13. Monitoring realizacji zadań ochronnych
Ocenę realizacjizadań ochronnych należywykonać w ramachmonitoringu stanu
ochrony.
Działaniedotyczy całego okresu obowiązywaniaplanu zadań ochronnych.

14. Nadzór przyrodniczy (chiropterologiczny)
Nadzór sprawującego nadzór nad obszaremNatura 2000 (w razie potrzeby
specjalistycznakonsultacja z chiropterologiem) nad właściwym,zgodnym

Cały obszar
Natura 2000
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z wymaganiaminietoperzy przebiegiemwszystkichprac z zakresu czynnych
działańochronnych. Do zadań nadzoru przyrodniczego należeć będzie przede
wszystkim:uzgadnianie terminów i sposobów wykonywaniaprac ochronnych
i kontrola ich właściwego przebiegu, odbiór wykonanychprac, ewentualne
modyfikacjezakresu działań, konsultacje dla właścicieliterenów i obiektów ujętych
w planach zadań itp.
Działaniedotyczy całego okresu obowiązywaniaplanu zadań ochronnych.

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i uwarunkowaniach jego ochrony
1303
podkowiec
mały
(Rhinolophus
hipposideros)

15. Szczegółowa inwentaryzacja chiropterologiczna
Inwentaryzacja schronień nietoperzy na terenie obszaru Natura 2000 wykonana
na podstawie kontroli obiektów i obserwacji terenowych.

Działaniedotyczy całego okresu obowiązywaniaplanu zadań ochronnych,
ale wskazane jest wykonać je w pierwszych3 latach obowiązywania.

Cały obszar
Natura 2000

Sprawujący nadzór
nad obszaremNatura
2000
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ZałącznikNr 7 do Zarządzenia
RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lokalizacja obszarówwdrażania działań ochronnych
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Nazwa dokumentu Wskazanie do zmiany

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Szczawnica
w obrębie obszaru i terenu górniczego
„Szczawnica I” z poszerzeniem o przyległe
tereny zainwestowane.
Uchwała nr XVII/100/2004 Rady Miasta
Szczawnica z dnia 26 lipca 2004 roku
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego
z 2004 r. Nr 289, poz. 3146, z późn. zm.)

W odniesieniu do terenów przeznaczonych
na nowe trasy narciarskie wprowadzić zapis:
Realizacja inwestycji (budowa nowych tras
narciarskich i towarzyszącej im infrastruktury)
uwarunkowana jest wykazaniem braku jej
negatywnego wpływu na obszar Natura 2000
Podkowce w Szczawnicy PLH120037, w tym
na:
- stan ochrony gatunku nietoperza podkowiec
małyRhinolophus hipposideros i jego siedlisk,
- integralność obszaru Natura 2000 Podkowce
w SzczawnicyPLH120037 oraz
- jego powiązania z sąsiadującymi obszarami
Natura 2000: PieninyPLC120002, Małe Pieniny
PLH120025, Ostoja Popradzka PLH120019
i Środkowy Dunajec z dopływamiPLH120088.

ZałącznikNr 8 do Zarządzenia
RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 12 grudnia 2014 r.

Wskazania do zmiany w istniejącym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennegoMiasta i Gminy Szczawnica, dotyczące eliminacji lub ograniczenia

zagrożeńwewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia
właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar

Natura 2000

Id: 4B0945E3-FEE0-4CD9-B004-098231582963. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 1002 i 1101)
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 przywróceniado właściwego stanu ochrony siedliskoraz gatunków zwierząt
i roślin, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy
PLH120037 został sporządzony z uwzględnieniemwymagań 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 ze zm.).

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera:
1) opis granic, sporządzony w układzie współrzędnych PL–1992, o którym mowa

w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych, i mapę obszaru;

2) ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia
właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru;

3) cele działańochronnych;
4) określenie działańochronnych;
5) wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych, jeżeli są

niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów
ochrony obszaru;

6) ocenę potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru
oraz określenie terminu jego sporządzenia.

Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce
w Szczawnicy PLH120037 powstała na skutek zgromadzenia i uzupełnienia informacji
o obszarze i przedmiotach ochrony z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych,
przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, kierunków rozwoju
społecznego i gospodarczego, a także uwarunkowań wynikających z istniejących form
ochrony przyrody innych niż obszar i celów ich ochrony. W tym celu przeanalizowano
m.in. istniejące i projektowane miejscoweplany zagospodarowania, studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, plany urządzenia lasu, strategie
i programy dotyczące obszaru lubmogące mieć na niego wpływ.

Obszar Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037 o powierzchni 569,1 ha
został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej nr 2011/62/UE z dnia 10 stycznia
2011 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany
wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region
biogeograficzny(numer aktu normatywnego C(2010) 9663).

Obszar leży na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, w powiecie nowotarskim,
w województwie małopolskim. Przedmiotem ochrony w obszarze jest nietoperz
– podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros, kod 1303).

Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce
w Szczawnicy PLH120037 rozpoczęły się w 2012 r. w ramach realizacji projektu
POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów
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Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania5.3 priorytetu V.

W trakcie prac terenowych zweryfikowano listę przedmiotów ochrony w obszarze
Natura 2000 oraz określono ich stan zachowania. W obszarze zlokalizowane są dwie
kolonie rozrodcze podkowca małego, których schronienia znajdują się w kościele p.w.
św. Wojciecha BM w Szczawnicy oraz Domu Wczasowym „Maria” w Szczawnicy.
Ponadto w trakcie prac uzyskano dane wskazujące na występowanie w obszarze rysia
i siedliska7230 – górskie i nizinnetorfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk, jednak nie wystarczającena uznanie ich za przedmioty ochrony w obszarze.

Wśród głównych istniejących zagrożeń dla podkowca małego w obszarze
zidentyfikowano m.in. zły stan techniczny strychu Domu Wczasowego „Maria”, na
którym znajduje się kolonia rozrodcza nietoperzy. W związku ze stanem technicznym
budynku jako zagrożenia dla nietoperzy wskazano: prowadzenie prac remontowych
dachu i strychu w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15.IV. do 15.IX., płoszenie w tym
czasie nietoperzy, tj. przebywanie na strychu osób postronnych. Ponadto na strychu
stwierdzono ślady obecności kuny, drapieżnika żerującego na kolonii rozrodczej
nietoperzy. Zagrożeniem istniejącym dla kolonii nietoperzy zlokalizowanej w kościele
w Szczawnicy jest nieodpowiednie oświetlenie budynku (intensywne zewnętrzne
oświetlenie otworów wylotowych na budynku) powodujące zubożenie bazy
żerowiskowej dla nietoperzy i zwiększoną presję ze strony drapieżników. Potencjalnymi
zagrożeniami dla nietoperzy będącymi przedmiotami ochrony są: instalacja na budynku
kościoła stacji bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej, remonty strychu
i dachu kościoła w terminie ich rozrodu (od kwietnia do września), likwidacjawlotów dla
nietoperzy w obu budynkach z koloniami. Zagrożenia zostały ponadto zidentyfikowane
dla istotnych dla nietoperzy terenów: tras przelotu na żerowiska i do kolonii oraz
obszarów żerowiskowych. Podkowiec mały, jako nietoperz o małym zasięgu echolokacji
i żerującyw obrębie koron drzew, poza kolonią jest zagrożony przede wszystkimprzez:

- zubożenie bazy pokarmowej w wyniku stosowania pestycydów i substancji
chemicznych;

- brak bezpiecznego wylotu z kolonii, spowodowany wycinką lub nadmiernym
przycinaniemdrzew w bezpośrednimotoczeniu kolonii;

- utratę tras migracji na żerowisko wskutek usuwania zadrzewień i zakrzaczeń bez
nasadzeń zastępczych;

- konieczność przekraczania ruchliwej drogi w trakcie migracji na
żerowisko/zimowisko;

- zmniejszenie obszarów żerowiskowych lub ich fragmentację na skutek trwałych
wylesień.

Przyjęte cele ochrony podkowca małego w obszarze Natura 2000 Podkowce
w Szczawnicypolegają na poprawie ogólnej oceny stanu ochrony poprzez:

1. utrzymanie elementów siedlisknietoperzy będącychw stanie właściwym;
2. poprawę stanu tych aspektów siedlisk nietoperzy, które obecnie są pogorszone

i wpływająnegatywniena stan ochrony przedmiotu ochrony:
– dla kolonii rozrodczej w kościele w Szczawnicy: poprawę do poziomu

właściwego (FV) wskaźnika „ekspozycjawlotów do schronienia”;
– dla kolonii rozrodczej w Domu Wczasowym „Maria”: poprawa stanu ochrony

przynajmniejdo poziomu niezadowalającego (U1) poprzez poprawę parametru siedliska
gatunku w zakresie wskaźników:

- zabezpieczenieprzed niepokojeniemnietoperzy,
- dostępność wlotów dla nietoperzy,
- obecność bezpiecznychtras przelotu w kierunku żerowiska,
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- niezmiennośćwarunków mikroklimatycznych,
- istotne, zauważalne wielkopowierzchniowe zmiany w strukturze żerowisk

w otoczeniu schronień (w promieniu 2,5 km od kolonii), przy jednoczesnymutrzymaniu
w stanie właściwym(FV) pozostałych wskaźników parametru

oraz poprawę parametru perspektywy ochrony.
Powyższe cele mają być osiągnięte dzięki realizacji zaplanowanych działań

ochronnych. Działania te polegają głównie na: poprawie stanu technicznego strychu
Domu Wczasowego "Maria" i kościoła w Szczawnicy, ograniczeniu negatywnego
wpływu oświetlenia kościoła (przeprojektowaniu obecnego oświetlenia na mniej
szkodliwe), zachowaniu zadrzewienia w otoczeniu kolonii i na trasach przelotu na
żerowiska. Istotnym działaniem ochronnym zabezpieczającym kolonie rozrodcze
podkowców będzie wymiana pokrycia dachów obu budynków w sposób bezpieczny dla
nietoperzy (poza sezonem rozrodu tj. od października do marca) przy użyciu materiałów
o możliwie największej trwałości. Zastosowanie materiałów o dużej trwałości (np. blachy
miedzianej lub cynkowo-tytanowej), jest istotne dla zachowania kolonii rozrodczej
nietoperzy, ze względu na konieczność uniknięcia prowadzenia częstych prac
konserwacyjnychdachu np. wymiany całości pokrycia dachu lub jego części, malowania
dachu. Każdorazowe prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych stwarza
zagrożenie powstania zmianmikroklimatycznychna strychu oraz płoszenia nietoperzy, co
może doprowadzić do opuszczenia przez nie strychu i równocześnie do ich zaniku jako
przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000. Zatem podczas wymiany pokrycia dachów
obu budynków konieczne jest zastosowanie materiałów o dużej odporności na czynniki
atmosferyczne nie wymagające prowadzenia częstych prac remontowych
i konserwacyjnych. Działania ochronne dotyczące tras przelotu i żerowisk nietoperzy
polegają na utrzymaniu zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli tworzących
korytarze migracji oraz utrzymaniu zwartych terenów leśnych i zadrzewień,
niedopuszczaniu do fragmentacji żerowisk. Działania te wskazują na konieczność
prowadzenia racjonalnej gospodarki lasami i zadrzewieniamiw sposób gwarantujący ich
trwałość w dłuższej perspektywie czasu (wycinane drzewa powinny być zastępowane
nowymi nasadzeniami, a na trasach przelotu nietoperzy pasy drzew i krzewów powinny
być utrzymywaneo szerokości co najmniej5 metrów).

Ustalone działania w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony
mają na celu poznanie dynamiki liczebności nietoperzy w koloniach, ocenę stanu i zmian
zachodzących w ich siedlisku.Monitoring ma być realizowany zgodnie z wytycznymido
Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W związku z brakiem pełnej wiedzy na temat schronień nietoperzy poza
zlokalizowanymikoloniami rozrodczymi w obszarze Natura 2000 zaplanowano działanie
polegające na szczegółowej inwentaryzacji schronień nietoperzy na terenie całego
obszaru Natura 2000 wykonanej na podstawie kontroli obiektów i obserwacji
terenowych.

Plan zadań ochronnych zawiera wskazania do zmianyw istniejącym„Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczawnicyw obrębie obszaru i terenu
górniczego „Szczawnica I” z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowane” Uchwała
nr XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 lipca 2004 r.
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2004 r. Nr 289, poz. 3146, z późn. zm.),
polegające na wprowadzeniu zapisu w odniesieniu do terenów przeznaczonych na nowe
trasy narciarskie: realizacja inwestycji (budowa nowych tras narciarskich i towarzyszącej
im infrastruktury) uwarunkowana jest wykazaniem braku jej negatywnego wpływu na
obszar Natura 2000 Podkowce w SzczawnicyPLH120037, w tym na:

- stan ochrony gatunku nietoperza podkowiec mały Rhinolophus hipposideros
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i jego siedlisk,
- integralność obszaru Natura 2000 Podkowce w SzczawnicyPLH120037 oraz
- jego powiązania z sąsiadującymi obszarami Natura 2000: Pieniny PLC120002,

Małe Pieniny PLH120025, Ostoja Popradzka PLH120019 i Środkowy Dunajec
z dopływamiPLH120088.

Sporządzenie planu ochrony dla obszaru nie jest konieczne. Plan zadań ochronnych
jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotom ochrony
w obszarze.

W trakcie prac nad planem zadań ochronnych przeanalizowano granicę obszaru
i zaproponowano zmianę polegającą na powiększeniu obszaru o powierzchnię 22 ha,
w tym o: działki w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła w Szczawnicy oraz obszary leśne,
bezpośrednio przylegające do granicy obszaru tzw. Park Górny. Obecna granica obszaru
przebiega przez część kościoła, w którym mieści się jedno ze stanowisk podkowca
małego w obszarze. Obszary leśne proponowane do włączenia w granice obszaru pełnią
istotną rolę jako żerowisko dla podkowca małego. Jednakże wprowadzenie w życie
powyższej propozycji zmiany granicy obszaru Natura 2000 wymaga przeprowadzenia
procedury w celu uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej. Procedura ta nie zależy od
procedury sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 i będzie
prowadzona niezależniepo uzyskaniupotrzebnych danych naukowych.

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 Podkowce
w Szczawnicy,udział w pracach związanychze sporządzaniem tego projektu. W tym celu
podjęto wieloetapowe działania z udziałem społeczeństwa. W pierwszymetapie prac nad
planem zadań ochronnych dokonano identyfikacjipodmiotów prowadzących gospodarkę
w obrębie siedlisk gatunku podkowca małego w obszarze Natura 2000 i jego
bezpośrednim sąsiedztwie i potencjalnie zainteresowanych opracowaniem planu tj.:
lokalne samorządy, podmioty związane z ochroną obszaru oraz z jego gospodarczym
wykorzystaniem, właściciele i zarządcy budynków z koloniami nietoperzy, organizacje
pozarządowe. Proces komunikacjize społeczeństwemodbywał 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 Lokalnej Współpracy, odbyło się
w dniu 11 lipca2012 r. Na spotkaniu utworzono Zespół LokalnejWspółpracy.

Obwieszczenie o przystąpieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie do opracowywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Podkowce w Szczawnicy PLH120037 (znak pisma: OP-II.082.1.145.2012.MMi
z dn. 21 listopada 2012 r.) zostało podane do publicznej wiadomości poprzez
wywieszeniena stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń RegionalnejDyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie w dniach od 21.11.2012 r. do 29.03.2013 r. Obwieszczenie to
zostało wysłane do Burmistrza Miasta i GminySzczawnica (wywieszeniena tablicyw dn.
26.11.-17.12.2012 r.) oraz podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w GazecieWyborczej– dodatku KomunikatyKraków w dn. 27.11.2012 r.

W dniu 26 marca 2013 r. 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 elementydokumentacji projektu planu zadań ochronnych, w tym:

- informacjeo obszarze Natura 2000 Podkowce w SzczawnicyPLH120037;

Id: 4B0945E3-FEE0-4CD9-B004-098231582963. Podpisany Strona 4



- stan ochrony przedmiotów ochrony objętych planem;
- cele działańochronnych;
- zagrożenia;
- działaniaochronne oraz działaniamonitoringowe;
- wskazania do zmianw miejscowymplanie zagospodarowania przestrzennego;
- zmianygranic obszaru.
W dniu 13.05.2013 r. Klub Przyrodników przekazał pocztą elektroniczną uwagi do

planu zadań ochronnych dotyczące: zaproponowanej oceny D dla siedliska 7230 Górskie
i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,
uzupełnieniainformacjio korytarzu ekologicznymw opisie obszaru, skorygowania zapisu
wskazań do zmian studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
uzupełnienia listy zagrożeń. Uwagi zostały uwzględnione za wyjątkiem oceny dla
siedliska 7230. Uznano, że zaproponowana w dokumentacji planu ocena D dla tego
siedliska jest adekwatna do posiadanych danych na temat jego występowania w obszarze
Natura 2000.

W dniu 14.05.2013 r. odbyło się ostatnie z trzech zaplanowanych spotkań Zespołu
Lokalnej Współpracy, na którym podsumowano całość prac, zgłoszone przez Zespół
uwagi do dokumentacji planu zadań ochronnych oraz wynikające z nich zmiany
w zapisach.

W ramach procesu konsultacyjnego z Zespołem Lokalnej Współpracy wpłynęły
wnioski od:

- Polskich Kolei Linowych S.A. (pismo znak DTCH – 50/Pal/01/2013 z dnia
24.05.2013 r.) – wniosek dotyczył wyłączenia części terenów wskazanych
w dokumentacji planu zadań ochronnych jako tereny żerowiskowe nietoperzy, z uwagi na
fakt, że wskazane we wniosku tereny są gruntami rolnymi zadrzewionymi na skutek
zaprzestania ich użytkowania, a część zadrzewień stanowią drzewa owocowe
nie wymagające zezwolenia na wycinkę. Wniosek był uzasadniony planowanymi
inwestycjami narciarskimi na Palenicy i Szafranówce, zlokalizowanymi w obszarze
Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy.Wniosek został odrzucony, w związku z faktem,
że wskazane zadrzewienia i zakrzaczenia oraz stare sady również stanowią żerowiska
podkowca małego (sytuacja prawna gruntu nie wpływa na zachowania nietoperzy, które
jako tereny żerowiskowe wykorzystują wszystkie dostępne drzewostany). Możliwość
usunięcia bez pozwolenia zarówno młodych drzew i krzewów, jak i drzew owocowych
nie jest odpowiednią przesłanką do wykluczenia z obszarów żerowiskowych gruntów
rolnych zarośniętychw wyniku zaniechaniatradycyjnejgospodarki.

Zmiana sposobu użytkowania terenu w związku z planowanymi inwestycjami
narciarskimipowinna zależeć od wyników oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
która zbada wpływ inwestycji na siedlisko gatunku i sposoby minimalizowania
ewentualnego negatywnego oddziaływania. Plan zadań ochronnych nie zawiera zakazów
ani wskazań dla realizacji konkretnych inwestycji. Odpowiedzi na powyższe wnioski
zostały umieszczone w dokumentacji planu zadań ochronnych (pkt 11. Zestawienie uwag
i wniosków), o czym poinformowano wnioskodawcę pisemnie (pismo OP-
II.082.1.98.2013.MMi z dnia 06 czerwca 2013 r.).

- Burmistrza Miasta i GminySzczawnica (pismo znak NPOŚ.604.2.2013.JM z dnia
21.05.2013 r.) – wniosek dotyczył wyłączenia fragmentów terenów wskazanych
w dokumentacji planu zadań ochronnych jako tereny żerowiskowe nietoperzy, z uwagi na
fakt, że wnioskowane tereny są gruntami rolnymi zadrzewionymina skutek zaprzestania
ich użytkowania, a część zadrzewień stanowią drzewa owocowe nie wymagające
zezwolenia na wycinkę. Ponadto Burmistrz wnosił o wyłączenie z obszaru Natura
2000 terenów zainwestowanych w Szczawnicy oraz terenów otwartych stanowiących
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tereny rolne, na których w planie zadań ochronnych nie wskazano tras migracji ani
żerowisk. Na koniec Burmistrz Szczawnicy wnosił o usunięcie z listy przedmiotów
ochrony objętych planem rysia i siedliska 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk w związku z brakiem wieloletnich
obserwacji potwierdzających ich występowanie w obszarze Natura 2000 Podkowce
w Szczawnicy.Wniosek dotyczący wyłączenia terenów rolnych aktualnie zadrzewionych
z terenów żerowiskowych nie został uwzględniony (uzasadnienie jak dla wniosku
Polskich Kolei Linowych S.A.). Odnośnie wniosku o wyłączenia z granic obszaru Natura
2000 terenów zainwestowanych oraz terenów otwartych poinformowano, że
w dokumentacji planu zadań ochronnych nie wskazano tych terenów jako obszarów
istotnych dla nietoperzy. Wyjaśniono, że wyłączenie tych fragmentów z obszaru Natura
2000 musi być poparte pełnymi danymi inwentaryzacyjnymiwskazującymi, że tereny te
nie mają żadnego znaczenia dla przedmiotów ochrony w obszarze. W planie zadań
ochronnych zaplanowano działanie polegające na szczegółowej inwentaryzacji schronień
nietoperzy na terenie całego obszaru Natura 2000 wykonanej na podstawie kontroli
obiektów i obserwacji terenowych, której wynikibędą mogły odpowiedzieć na zasadność
wniosku. Wnioskowany do wyłączenia fragment obszaru Natura 2000 Podkowce
w Szczawnicy bezpośrednio przylegający do obszaru Natura 2000 Małe Pieniny
PLH120025 jest istotny dla zachowania połączeń pomiędzy obszarami oraz integralności
sieci Natura 2000. Wniosek dotyczący wyłączenia z tabeli z przedmiotami ochrony rysia
i siedliska 7230 został uznany za bezprzedmiotowy, gdyż nie zostały one tam wskazane
jako przedmioty ochrony w obszarze, a jedynie jako propozycje dodania do
Standardowego Formularza Danych z oceną D. Odpowiedzi na powyższe wnioski
zostały umieszczone w dokumentacji planu zadań ochronnych (pkt 11. Zestawienie uwag
i wniosków), o czym poinformowano wnioskodawcę pisemnie (pismo OP-
II.082.1.106.2013.MMi z dnia 06.06.2013 r.).

Dane zawarte w dokumentacji planu zadań ochronnych umieszczono na Platformie
Informacyjno-Komunikacyjnej(www.pzo.gdos.gov.pl).

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 ze zm.), w związku
z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, w dniu 13.11.2013 r. ukazało się
obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie informujące
o możliwości zapoznania się oraz składania uwag i wniosków do projektów zarządzeń
dwóch planów zadań ochronnych, w tym projektu 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 13.11.-17.12.2013 r.
oraz tablicy ogłoszeń Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w dniach 15.11.-
09.12.2013 r. Obwieszczenie zostało opublikowane również poprzez umieszczenie
w Polskiej Gazecie Krakowskiej w dn. 13.11.2013 r. Projekt zarządzenia i planu zadań
ochronnych został umieszczony na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie, na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnejoraz był dostępny
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:

– 03.12.2013 r. wpłynęły uwagido projektu zarządzenia z Departamentu Obszarów
Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące: sformułowania treści
§4.1., listy zagrożeń (załącznik nr 3), przyjętych celów (załącznik nr 4) i działania
z zakresu monitoringu stanu ochrony (załączniknr 6). Wszystkie uwagi uwzględniono, za

Id: 4B0945E3-FEE0-4CD9-B004-098231582963. Podpisany Strona 6



wyjątkiem uwagi dotyczącej drapieżników wskazanych w zagrożeniu K3.04
Drapieżnictwo dla kolonii nietoperzy w Domu Wczasowym „Maria”. Podział na
zagrożenie istniejące i potencjalne wynika z wyników monitoringu kolonii, którego
wyniki wskazują na obecność na strychu kuny (zagrożenie istniejące). Pozostałe
drapieżniki, w związku z brakiem śladów ich bytowania w kolonii, wpisano jako
zagrożenie potencjalne. Nie uwzględniono również uwagi dotyczącej wskazania
częstotliwości wykonywania monitoringu stanu ochrony nietoperzy w obszarze. Zapis
działania wskazuje na konieczność posługiwania się metodyką monitoringu Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, więc również stosowania terminów zawartych w tej
metodyce (tj. wykonywanie badań określających stan ochrony podkowca małego co
roku).

– 03.12.2013 r. wpłynęły uwagi Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące zmiany sformułowania opisującego
gospodarkę sadowniczą w obszarze, błędnej informacjio gruntach objętych płatnościami
rolno-środowiskowymi. Ponadto wniesiono o zmianę treści działań dotyczących
utrzymania zwartości i ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli na trasach migracji oraz
utrzymania zwartości obszarów żerowiskowych tak, by nie powodowały utrudnień
w uprawie sadów. Ostatnia uwaga dotyczyła usunięcia z opisu zagrożenia A07
Stosowanie biocydów, hormonów i substancji chemicznych zapisu dotyczącego
rolnictwa. Wszystkie uwagi Agencji zostały uwzględnione.

– 09.12.2013 r. wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica (pismo
znak NPOŚ.604.2.2013.JM z dnia 27.11.2013 r.) o uwzględnieniewcześniej zgłoszonych
uwag do planu zadań ochronnych dotyczących zmianyprzebiegu granicy obszaru Natura
2000 (wyłączenie z obszaru terenów zainwestowanych oraz otwartych terenów rolnych)
oraz wyłączenia z terenów wskazanych jako żerowiska nietoperzy gruntów rolnych
porośniętych drzewami i krzewami na skutek zaprzestania użytkowania. W dniu
06.02.2014 r. przekazano pisemną odpowiedź z informacją o możliwości wyłączenia
pewnych terenów z obszaru Natura 2000 pod warunkiem udowodnienia braku
negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru, na integralność obszaru oraz na
powiązania z sąsiednimi obszarami 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. W związku z tym wyłącznie
szczegółowe prace inwentaryzacyjne mogą wykazać, czy nie występują tam cenne
schronienia satelitarne gatunków nietoperzy będących (lub mogących się stać)
przedmiotami ochrony ostoi (szczegółowe prace inwentaryzacyjne schronień nietoperzy
na terenie całego obszaru Natura 2000 zaplanowano jako działanie w planie zadań
ochronnych). W odpowiedzi podkreślono, że ewentualna zmiana granic obszaru Natura
2000 jest niezależną procedurą i nie zależy od ustanowienia planu zadań ochronnych.
Odnośnie wniosku o wyłączenie z żerowisk zadrzewień na gruntach rolnych,
podtrzymano wcześniejsze stanowisko przekazane na etapie konsultacji z Zespołem
Lokalnej Współpracy, jednak poinformowano, że uwzględniono wniosek w części
dotyczącej drzew owocowych.

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 WojewodęMałopolskiegow dniu 24 listopada 2014 r.
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