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Załącznik nr 5  

do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia ........................................201… r. 

 

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz 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 Uście Gorlickie I, 
Uchwała Nr XLVIII/457/2010 Rady 
Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 
listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Uście Gorlickie I 
„Wysowa – Blechnarka – Ropki – 
Hańczowa” 

Wprowadzenie ustaleń wskazujących nazwę i 
granice obszaru Natura 2000 do tekstu i rysunku. 
Wprowadzenie ustaleń zapewniających: 
1) Utrzymanie liniowych elementów krajobrazu w 

postaci zieleni wysokiej, pełniących funkcję tras 
przelotu nietoperzy pomiędzy ich siedliskami o 
różnych funkcjach (trasy przelotu na żerowiska 
i zapewniające komunikację pomiędzy 
koloniami). 
W przypadku usuwania drzew i krzewów na 
trasie przelotu należy zastosować nasadzenia 
zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu. 

2) Utrzymanie zieleni wysokiej w bezpośrednim 
otoczeniu budynków, będących stanowiskami 
kolonii rozrodczych nietoperzy, pełniącej 
funkcję trasy przelotu nietoperzy. 
W przypadku usuwania drzew i krzewów w 
otoczeniu budynku, będącego stanowiskiem 
kolonii rozrodczej nietoperzy, należy 
zastosować nasadzenie zastępcze uzupełniające 
lukę w trasie przelotu. 

3) Uwzględnienie zagrożenia dla nietoperzy ze 
strony iluminacji poprzez dostosowanie 
oświetlenia zewnętrznego na trasach migracji 
nietoperzy. 
Oświetlenie zewnętrzne (budynków i uliczne) 
należy montować w sposób nieoświetlający: 
- zieleni wysokiej rosnącej w bezpośrednim 
otoczeniu budynku ze stanowiskiem kolonii 
rozrodczej nietoperzy  
- oraz drzew i krzewów stanowiących trasy 
migracji na żerowiska. 

2.  Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Gorlice – sołectwo 
Szymbark, Uchwała Rady Gminy Gorlice 
z dnia 21 grudnia 2001 r. 

3. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Uście Gorlickie Uchwała Nr 
XL/390/2010 Rady Gminy Uście 
Gorlickie z dnia 16 marca 2010 r. w 
sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Uście Gorlickie 

4. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ropa – Uchwała nr XVII/100/08 Rady 
Gminy Ropa z dnia 4 sierpnia 2008 r. 

 
 


