
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

z dnia 1 lipca 2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na 
Policy PLH120012

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 12 stycznia 2015 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na Policy PLH120012 (Dz. Urz. 
Woj. Małop. z 2015 r. poz. 231) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1

do niniejszego zarządzenia;

2) Załącznik Nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2

do niniejszego zarządzenia.

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

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Rafał Rostecki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 lipca 2019 r.

Poz. 5444



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 1 lipca 2019 r.

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

Przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000

Działania ochronne Obszar wdrażania
Podmiot

odpowiedzialny
za wykonanie

Nr Opis działania ochronnego

Wszystkie przedmioty
ochrony

A4 Działania edukacyjne w szkołach w obrębie gmin, na terenie których
zlokalizowany jest obszar Natura 2000

Gminy, na terenie których
znajduje się obszar Natura
2000

Gminy i placówki
edukacyjne,
w porozumieniu
z organem
odpowiedzialnym
za monitorowanie
obszarów Natura 2000

6430 Ziołorośla górskie
(Adenostylion alliariae)
i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B1 Modyfikacja dotychczasowej formy i intensywności użytkowania
w obrębie siedliska 6430
Ograniczenie prowadzenia prac leśnych w sąsiedztwie siedliska -
zachowanie koryt potoków w stanie naturalnym. Prowadzenie
gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu w sposób
nieuszkadzający płatów siedliska.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

Płaty siedliska: 915a,
b1a8, 3990, 583e, da09,
801b, 10cc według mapy
– załącznik nr 6 i inne
płaty siedliska w obszarze

Nadleśnictwo Sucha,
Nadleśnictwo Myślenice

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych

C1 Monitoring stanu ochrony oraz realizacji celów działań
ochronnych dla siedliska 6430
Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 3 lata począwszy od 3 roku
obowiązywania planu.

2 stanowiska
monitoringowe opisane
poprzez współrzędne
w układzie PL-1992 ich
punktu początkowego,
środkowego i końcowego:

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000
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Lp. X Y
1 545094 195688

545081 195769
545072 195843

2 544629 195681
544614 195697
544594 195712

9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion)

9130 Żyzne buczyny
(Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio odorati-
Fagenion)

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B2 Utrzymanie dotychczasowej formy i intensywności użytkowania
buczyn
Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu
w dotychczasowej formie i intensywności, utrzymanie obszarów
ochronnych i szlaków zrywkowych na dotychczasowym poziomie.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

Płaty siedlisk 9110 i 9130
w obszarze Natura 2000
według mapy – załącznik
nr 6

Nadleśnictwo Sucha

B3 Zwiększenie udziału martwego drewna w siedliskach 9110 i 9130
Pozostawianie drzew biocenotycznych do naturalnego rozkładu -
dążenie do zwiększenia średniego udziału martwego drewna (leżącego
i stojącego) do 10-20 m3/ha.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych

C2 Monitoring stanu ochrony oraz realizacji celów działań
ochronnych dla siedlisk 9110 i 9130

Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 6 lat.

Stanowiska
monitoringowe opisane
poprzez współrzędne
w układzie PL-1992 ich
punktu początkowego,
środkowego i końcowego:
- dla kwaśnej buczyny:
Lp. X Y
1 546716 196023

546621 196078
546582 196155

- dla żyznej buczyny:
Lp. X Y

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000
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1 545414 196725
545314 196737
545179 196804

2 545431 196133
545497 196204
545552 196282

3 544396 196362
544391 196467
544394 196590

*9180 Jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe
na stromych stokach
i zboczach (Tilio
plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani)

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B4 Wyłączenie z użytkowania
Wskazane jest wyróżnienie siedliska 9180 poprzez bieżące znakowanie
w terenie granic poszczególnych płatów, w sposób widoczny
dla wykonawców prac leśnych lub jako osobnego wydzielenia
drzewostanowego i wyłączenie go z użytkowania.
Prowadzenie prac leśnych w sąsiedztwie siedliska z zachowaniem
ostrożności i w sposób nieingerujący w płaty siedliska.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

Płaty siedliska 9180
w obszarze Natura 2000
według mapy – załącznik
nr 6

Nadleśnictwo Sucha

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych

C3 Monitoring stanu ochrony oraz realizacji celów działań
ochronnych dla siedliska 9180
Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 6 lat.

Wszystkie płaty siedliska
w obszarze
z uwzględnieniem
wyników działania D1

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

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

D1 Inwentaryzacja płatów siedliska 9180
Szczegółowa weryfikacja występowania siedliska w obszarze.
Działanie do wykonania w pierwszych 4 latach obowiązywania planu
zadań ochronnych w terminie czerwiec-sierpień.

W granicach obszaru
Natura 2000

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

9410 Górskie bory
świerkowe (Piceion
abietis część -
zbiorowiska górskie)

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B5 Utrzymanie dotychczasowej formy i intensywności użytkowania
świerczyn
Utrzymanie ochrony ścisłej w rezerwatach przyrody: „Na Policy
im. prof. Zenona Klemensiewicza” i „Na Policy”. Poza granicami

Wszystkie płaty siedliska
w obszarze Natura 2000

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000, Nadleśnictwo
Sucha, Nadleśnictwo
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rezerwatów przyrody prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem
urządzenia lasu w dotychczasowej formie i intensywności, utrzymanie
obszarów ochronnych i szlaków zrywkowych na dotychczasowym
poziomie.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

Myślenice

B6 Zwiększenie udziału martwego drewna w borach świerkowych
Pozostawianie drzew biocenotycznych do naturalnego rozkładu -
dążenie do zwiększenia średniego udziału martwego drewna (leżącego
i stojącego) do 10-20 m3/ha.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

Płaty siedliska 88eb,
4994, bdfa; 5cf3,
ad0b,b15d według mapy
– załącznik nr 6

Nadleśnictwo Sucha,
Nadleśnictwo Myślenice

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych

C4 Monitoring stanu ochrony oraz realizacji celów działań
ochronnych dla siedliska 9410
Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 6 lat.

Stanowiska
monitoringowe opisane
poprzez współrzędne
w układzie PL-1992 ich
punktu początkowego,
środkowego i końcowego:

Lp. X Y
1 544877 195470

545017 195530
545131 195574

2 542867 195815
542851 195732
542866 195636

3 547159 195795
547252 195883
547328 195945

4 544305 195568
544206 195598
544100 195615

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

4014 Biegacz
urozmaicony (Carabus
variolosus)

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B7 Modyfikacja dotychczasowej formy i intensywności użytkowania
w obrębie siedlisk biegacza urozmaiconego

W granicach obszaru
Natura 2000

Nadleśnictwo Sucha,
Nadleśnictwo Myślenice
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Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu
w sposób w jak najmniejszym stopniu uszkadzający siedliska gatunku,
tj. koryta potoków, cieki i źródliska. Pozostawianie leżących martwych
drzew w miejscach możliwie płaskich i wilgotnych, wzdłuż koryt
potoków. Zachowanie koryt potoków w stanie naturalnym.
Na siedliskach gatunku wykazanych w ramach działania D2,
ograniczenie prowadzenia prac leśnych tj. prowadzenia zabiegów
gospodarczych, wycinki i zwózki drewna wzdłuż wskazanych koryt
potoków, cieków, źródlisk.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych

C5 Monitoring stanu ochrony oraz realizacji celów działań
ochronnych dla biegacza urozmaiconego
Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 3 lata.

W granicach obszaru
Natura 2000
na wybranych
stanowiskach
wykazanych w ramach
działania D2

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

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

D2 Inwentaryzacja biegacza urozmaiconego
Szczegółowa weryfikacja terenu pod kątem obecności gatunku
w potencjalnych siedliskach (zgodnie z metodyką stosowaną w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska).
Działanie do wykonania w pierwszych latach obowiązywania planu
zadań ochronnych.

W granicach obszaru
Natura 2000

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

*4024 Sichrawa karpacka
(Pseudogaurotina
excellens)

Działania z zakresu ochrony czynnej

A1 Usunięcie wybranych drzew i krzewów ocieniających stanowiska
sichrawy
Wycięcie części drzew i krzewów znajdujących się w sąsiedztwie
wiciokrzewu czarnego powodujących nadmierne zacienienie. Działanie
należy wykonać według wskazań i pod nadzorem entomologa.
Działanie pilne, do wykonania w pierwszych latach obowiązywania
planu zadań ochronnych; termin wykonania październik-styczeń.

W miejscach
występowania
w granicach obszaru
Natura 2000

Nadleśnictwo Sucha
we współpracy
ze sprawującym nadzór
nad obszarem Natura
2000

A2 Patrole terenowe
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Patrole w okresie pojawu imago (czerwiec-lipiec) - częstsza kontrola
stanowisk zwłaszcza tych zlokalizowanych przy szlakach w celu
zminimalizowania ewentualnych zagrożeń, jakie niesie wandalizm
i kolekcjonerstwo.
Działanie do wykonania corocznie w trakcie obowiązywania planu
zadań ochronnych.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B8 Modyfikacja dotychczasowej formy i intensywności użytkowania
lasu w sąsiedztwie stanowisk sichrawy
Prowadzenie prac leśnych z zachowaniem ostrożności w obrębie
i sąsiedztwie stanowisk sichrawy, tak by nie uszkodzić krzewów
wiciokrzewu czarnego.
Maksymalne ograniczenie prowadzonych prac leśnych w obrębie
stanowisk gatunku lub w razie konieczności w wydzieleniach,
w których występuje wiciokrzew.
Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z Planem Urządzenia Lasu
w sposób niepowodujący pogorszenia stanu siedlisk sichrawy.
Wskazane jest bieżące znakowanie stanowisk w terenie w trakcie
prowadzenia prac leśnych.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

W miejscach
występowania
w granicach obszaru
Natura 2000

Nadleśnictwo Sucha

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych

C6 Nadzór entomologiczny
Nadzór specjalisty entomologa nad: przebiegiem prac z zakresu
ochrony czynnej - wycinką drzew i krzewów; sposobem prowadzenia
prac leśnych w sąsiedztwie siedlisk sichrawy oraz presją
kolekcjonerską. Nadzór polegać ma na co najmniej 3 kontrolach
w ciągu roku, zwłaszcza w czasie rójki (VI-VII). W ramach nadzoru
należy aktualizować i potwierdzać lokalizację czynnych żerowisk.
Działanie do wykonania co roku w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

W miejscach
występowania
w granicach obszaru
Natura 2000

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

C7 Monitoring stanu ochrony sichrawy karpackiej
Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
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(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 3 lata.

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

D3 Akcja informacyjna – szkolenia
Przeprowadzenie szkolenia dla służby leśnej i pracowników leśnych
z zakresu: rozpoznawania krzewów wiciokrzewu czarnego, imago
i kolebek poczwarkowych sichrawy karpackiej oraz biologii tego
gatunku, zagrożeń dla gatunku i sposobu prowadzenia prac leśnych
niezagrażających siedliskom sichrawy.
Działanie pilne, do wykonania w pierwszych latach obowiązywania
planu zadań ochronnych.

W granicach obszaru
Natura 2000

Nadleśnictwo Sucha,
Nadleśnictwo Myślenice
we współpracy
ze sprawującym nadzór
nad obszarem Natura
2000

*1352Wilk (Canis lupus)
*1354 Niedźwiedź (Ursus
arctos)
1361 Ryś (Lynx lynx)

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B9 Utrzymanie aktualnej spójności siedliska gatunków drapieżników
i ograniczonej presji turystyki
Zaleca się prowadzenie gospodarki leśnej na poziomie i intensywności
uwzględniającej potrzeby ochrony siedlisk i gatunków będących
przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, nie dopuszczając przy
tym do wielkopowierzchniowych zmian w drzewostanie prowadzących
do fragmentacji siedlisk drapieżników oraz zwiększenia antropopresji,
poprzez m.in. utrzymanie obszarów ochronnych, dróg stokowych
i szlaków zrywkowych zgodnych z dotychczasowym przebiegiem
oraz w miarę możliwości unikanie tyczenia nowych.

Zaleca się ograniczenie zmian w użytkowaniu terenów leśnych
oraz terenów otwartych, skutkujących fragmentacją siedlisk
drapieżników oraz zwiększeniem antropopresji, polegających na:
- przeznaczeniu terenów pod lokalizację nowych wyciągów
narciarskich oraz infrastruktury narciarskiej i turystycznej,
- budowie lub rozbudowie baz turystycznych i infrastruktury sportowej
kosztem siedlisk gatunków,
- lokowaniu innej infrastruktury związanej ze wzmożeniem ruchu
turystycznego w wyższych partiach masywu Policy.

Działanie do wykonania w całym okresie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

W granicach obszaru
Natura 2000

Właściciele/ zarządcy
gruntów, sprawujący
nadzór nad obszarem
Natura 2000, samorządy
lokalne
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Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych

C8 Monitoring stanu ochrony dużych drapieżników
Monitoring należy przeprowadzić wg metodyki Państwowego
Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
(GIOŚ). Monitoring należy powtarzać co 3 lata.

W granicach obszaru
Natura 2000

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

4109 Tojad morawski
(Aconitum firmum ssp.
moravicum)

Działania z zakresu ochrony czynnej

A3 Wycinka wybranych drzew i krzewów na stanowisku tojadu
Wycinka wybranych drzew i krzewów (zwłaszcza wierzb)
znajdujących się w obrębie siedlisk gatunku.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

W miejscach
występowania
w granicach obszaru
Natura 2000

Nadleśnictwo Sucha
we współpracy
ze sprawującym nadzór
nad obszarem Natura
2000

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

B10 Modyfikacja dotychczasowej formy i intensywności użytkowania
lasu w obrębie stanowisk tojadu
Odstąpienie od prowadzenia zabiegów z zakresu gospodarki leśnej
w obrębie siedliska gatunku (poza terenem rezerwatów przyrody).
Zachowanie koryt potoków w stanie naturalnym. Dopuszcza się
wykonanie zabiegów w drzewostanie w sposób nieuszkadzający
siedliska gatunku po zaakceptowaniu przez sprawującego nadzór
nad obszarem.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

W miejscach
występowania
w granicach obszaru
Natura 2000

Nadleśnictwo Sucha

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych
C9 Monitoring stanu ochrony oraz realizacji celów działań

ochronnych dla biegacza urozmaiconego
W zakresie realizacji celów działań ochronnych należy prowadzić
nadzór specjalisty botanika nad stanem siedliska tojadu morawskiego
(nad zarastaniem przez drzewa i krzewy oraz liczebnością populacji,
a w razie potrzeby nad wycinką i przebiegiem wszystkich prac
z zakresu ochrony czynnej). Nadzór obejmować powinien także stan
zdrowotny tojadu morawskiego ze względu na możliwość zarażenia
patogenem, który zaatakował tojad mocny.
Monitoring stanu ochrony należy przeprowadzić wg metodyki
Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska (GIOŚ).

W miejscach
występowania
w granicach obszaru
Natura 2000

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000
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Działanie (nadzór i monitoring jednocześnie) należy wykonać co 3 lata
w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych.

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

D4 Analiza i monitoring patogenu atakującego tojad mocny
Określenie przynależności systematycznej atakującej podgatunek
typowy tojadu mocnego oraz monitoring pod kątem ewentualnego
przejścia patogenu na osobniki tojadu morawskiego.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań
ochronnych.

W miejscach
występowania
w granicach obszaru
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 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 1 lipca 2019 r.

Lokalizacja płatów siedlisk przyrodniczych i obszarów wdrażania działań ochronnych
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