
PROJEKT - 
                 z dnia 01.12.2016 r. 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 

 
z dnia ……………………….. 201… r. 

 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000  

Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 
 

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1651; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 926, z 2015 r. poz. 1045 oraz z 2016 r. poz. 422, M. P. z 
2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 
PLH120094, zwanego dalej: „obszarem Natura 2000”. 

§ 2. Plan ochrony, o który mowa w §1 obejmuje: 

1. Opis granic obszaru Natura 2000 zamieszczony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2. Mapę obszaru Natura 2000 zamieszczoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

3. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 
ochrony obszaru Natura 2000 zamieszczonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 

4. Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów 
ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności 
sieci obszarów Natura 2000, zamieszczonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia; 

5. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczące 
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla 
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, zamieszczonych w 
załączniku nr 5 do rozporządzenia; 

6. Określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za 
ich realizację, zamieszczonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia; 

7. Lokalizację obszarów wdrażania działań ochronnych dotyczących siedlisk przyrodniczych, 
zamieszoną w załączniku nr 7 do rozporządzenia; 

8. Lokalizację obszarów wdrażania działań ochronnych dotyczących gatunków zwierząt i ich 
siedlisk, zamieszoną w załączniku nr 8 do rozporządzenia; 

9. Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków zwierząt i ich 
siedlisk, będących przedmiotami ochrony, zamieszczonych w załączniku nr 9 do 
rozporządzenia; 

10. Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych i ich skutków oraz stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami 
ochrony, zamieszonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia. 

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

 


