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Załącznik nr 6 do  
Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia ........................................201…. r. 
 

Działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000,  
ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania 

 
Działania ochronne 

Obszar wdrażania 
Podmiot 

odpowiedzialny  
za wykonanie 

Przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 

Nr Opis zadania ochronnego 

9130 Żyzne buczyny Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. Poprawa cech strukturalnych oraz zwiększenie bioróżnorodności i stopnia 
ochrony w siedlisku 9110 
1. Pozostawianie martwego drewna stojącego i leżącego w ilości średnio 10-20 

m3/ha w drzewostanach klas IV i wyższych, odpowiednio do składu 
gatunkowego, fazy rozwojowej i zasady zachowania trwałości drzewostanów, 
ze szczególnym uwzględnieniem pozostawiania drzew martwych stojących, w 
tym dziuplastych. 

2. W przypadku użytkowania drzewostanów rębnią częściową i stopniową 
udoskonaloną, wyznaczanie i pozostawianie grup i kęp o powierzchni 5-10, 
które powinny pozostać nienaruszone i trwać do naturalnego rozpadu 
przyczyniając się do zróżnicowania struktury drzewostanów i wzrostu zasobów 
martwego drewna. 

3. Prowadzenie prac z zakresu użytkowania lasu oraz wykonywanie zabiegów 
hodowlanych głównie w okresie jesienno-zimowym, tj. w miesiącach: 
wrzesień-luty; za wyjątkiem prac związanych z odnowieniem lasu (zalecane 
przez Instrukcję Urządzania Lasu). 

4. Pozostawienie w terenie wszystkich zauważonych drzew dziuplastych, drzew 
biocenotycznych. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Wszystkie płaty siedliska w 
obszarze (Załącznik nr 7 – 
akrusze 1-9) 

Nadleśnictwo Łosie 

2. Przeciwdziałanie nielegalnemu wjazdowi do lasu pojazdów silnikowych 
Współdziałanie Straży Leśnej i Policji – prowadzenie wspólnych patroli 
(zwłaszcza w weekendy) celem ograniczenia penetracji obszarów leśnych przez 

Nadleśnictwo Łosie, 
Policja 
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pojazdy spalinowe. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

*9180 Jaworzyny i 
lasy klonowo-lipowe 
na stokach i zboczach 
Tilio platyphyllis-
Acerion pseudoplatani 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

3. Poprawa cech strukturalnych oraz zwiększenie bioróżnorodności i stopnia 
ochrony w siedlisku 9180 
Utrzymanie dotychczasowego stopnia ochrony - całkowite zaniechanie 
użytkowania (siedlisko priorytetowe o niewielkiej powierzchni). Nieprowadzenie 
gospodarki leśnej w strefie buforowej w promieniu 30 m wokół płatu siedliska. 
Nie prowadzić zrywki przez płaty siedliska 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu ochrony. 

Wszystkie płaty siedliska w 
obszarze wraz z otoczeniem 
30 m od granicy płatu 

(Załącznik nr 7 - arkusz 2, 3, 
5) 

Nadleśnictwo Łosie 

Enklawa Szymbark 

1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

Działania związane z ochroną czynną 

4. Oddzielenie przestrzeni wykorzystywanej przez nietoperze od przestrzeni 
użytkowanej przez ludzi 
Wstawienie drzwi na strychu w wejściu do szybu windy. 

Działanie wykonać jednorazowo w okresie od 15.09 do 15.04. w pierwszych 2-3 
latach obowiązywania planu ochrony, utrzymanie przez cały okres obowiązywania 
planu. 

Kasztel w Szymbarku, 
stanowisko nr 17 na mapie 
(Załącznik nr 8 - arkusz 1) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

5. Zaciemnienie strychu 
Zamknięcie na stałe części okienek strychowych. Prace należy poprzedzić 
obserwacjami wylotu nietoperzy, tak aby nie zostały zamknięte istotne wloty dla 
nietoperzy. 

Działanie wykonać jednorazowo w okresie od 15.09 do 15.04. w pierwszych 2-3 
latach obowiązywania planu ochrony, utrzymanie przez cały okres obowiązywania 
planu. 

6. Sprzątanie guana 
Usuwanie gromadzącego się na platformie i na belkach więźby dachowej guana 
(reczne lub z użyciem przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowadzioną od 
zewnątrz). Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

Działanie do wykonania co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania planu 
ochrony, wyłącznie od 15.09. do 15.04. 

7. Uzupełnienie luk w trasach przelotu nietoperzy Trasy migracji, stanowisko Sprawujący nadzór nad 



PROJEKT - 
                 z dnia 01.12.2016 r. 

3 

  

Wykonanie nasadzeń drzew pomiędzy kasztelem a rzeką Ropą. 

Działanie wykonać jednorazowo w pierwszych 2-3 latach obowiązywania planu 
ochrony. 

nr 19 na mapie  

(Załącznik nr 8 – arkusze 1-
2) 

obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
terenu 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

8. Oznakowanie stanowiska tabliczką zawierającą podstawowe zalecenia 
ochronne 
Umieszczenie w widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem obiektu i 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, trwałej tabliczki zawierającej 
informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie dla stanowiska 
nietoperzy.  

Sugerowana lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. Tabliczka powinna zawierać 
dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek dot. 
właściwego (od strony przyrodniczej) gospodarowania obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych. 

Działanie do wykonania w pierwszych 3 latach obowiązywania planu ochrony, 
utrzymanie oznakowania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Kasztel w Szymbarku, 
stanowisko nr 17 na mapie 
(Załącznik nr 8 - arkusz 1) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

9. Utrzymanie i oznakowanie wlotów dla nietoperzy 
Pozostawienie otworów wlotowych dla nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać otwór o średnicy co 
najmniej 12 cm. Wloty powinny być pozbawione wystających elementów, o które 
nietoperz może zaczepić skrzydłem. Wloty należy oznakować tabliczkami „Wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!”. 

Utrzymanie wlotów i ich oznakowania przez cały okres obowiązywania planu 
zadań ochronnych 

Kasztel w Szymbarku, 
stanowisko nr 17 na mapie 
(Załącznik nr 8 - arkusz 1) 

Pozostawienie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000.  

Oznakowanie 
otworów: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

10. Ograniczenia użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu nietoperzy do 
niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem 
W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie czasu spędzonego na strychu oraz 

Kasztel w Szymbarku, 
stanowisko nr 17 na mapie 
(Załącznik nr 8 - arkusz 1) 

Właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
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liczby osób do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach związanych z 
bezpieczeństwem budynku, bądź spełnianiem jego podstawowych funkcji. 

Niewskazana jest instalacja elektrycznego oświetlenia strychu. W razie 
konieczności instalacja powinna być wyposażona w wyłącznik czasowy (1/2 h) lub 
inne zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające przypadkowemu pozostawieniu 
zapalnego światła w obrębie schronienia kolonii nietoperzy. 

Działanie do wykonania od 15.04. do 15.09., przez cały okres obowiązywania 
planu ochrony. 

nad obszarem Natura 
2000 

24. Opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, wdrażanie 
zapisów projektu 
Wykonanie projektu zawierającego inwentaryzację dendrologiczną oraz zalecenia 
zabiegów ochronnych i konserwacyjnych (pielęgnacja, usuwanie posuszu, 
chirurgia drzew, nasadzenia i wycinki) pozwalających na utrzymanie właściwego 
stanu ochrony stanowiska, z uwzględnieniem funkcji obiektu i bezpieczeństwa 
ludzi. Opracowanie ma wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie zwartości i 
ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w okresie obowiązywania planu ochrony 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej. Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

Wykonanie zabiegów wynikających z zapisów projektu zagospodarowania zieleni. 

Wykonanie projektu pierwsze 3 lata obowiązywania planu ochrony, wdrażanie 
zapisów przez cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Bezpośrednie otoczenie 
kasztelu w Szymbarku, 
stanowisko nr 18 na mapie 

Trasy przelotu, stanowisko 
nr 19 na mapie  

(Załącznik nr 8 – arkusze 1-
2) 

Wykonanie projektu: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000,  

Wdrażanie: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
terenu, Wójt Gminy 
Gorlice 

25. Utrzymanie bezpiecznego wlotu dla nietoperzy 
Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego wlotu dla nietoperzy w bliskiej 
odległości zieleni wysokiej. Ewentualne oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy oraz pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Bezpośrednie otoczenie 
kasztelu w Szymbarku, 
stanowisko nr 18 na mapie 

(Załącznik nr 8 – arkusz 1) 

W całym zakresie 
działania: 
właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Dodatkowo w zakresie 
oświetlenia budynku - 
Starosta Gorlicki 

 Utrzymanie zwartości obszarów leśnych Obszary leśne, stanowisko Właściciel/ zarządca 
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Utrzymanie zwartych kompleksów leśnych na aktualnej powierzchni pełniących 
funkcję żerowisk nietoperzy poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

nr 20 na mapie 

(Załącznik nr 8 – arkusz 1-4) 

terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawujacym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Starosta Gorlicki 

Działania dla utrzymania, odtworzenia lub poprawy funkcjonowania korytarzy ekologicznych łączących obszar z obszarami sąsiednimi 

 Utrzymanie zwartości i ciągłości zadrzewień, zakrzewień oraz zarośli 
Utrzymanie ciągłości tras przelotu pomiędzy kasztelem w Szymbarku i 
pozostałymi koloniami rozrodczymi w obszarze Natura 2000 oraz zwartymi 
obszarami leśnymi (żerowisko) tj. ciągłości zadrzewień i zakrzewień stanowiących 
korytarz ekologiczny.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Trasy migracji, stanowisko 
nr 19 na mapie  

(Załącznik nr 8 – arkusze 1-
2) 

Właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Wójt Gminy 
Gorlice, Starosta 
Gorlicki, sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 

Enklawa Łosie-Leszczyny-Kunkowa 

Cerkiew w Łosiu 

1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

Działania związane z ochroną czynną 

26. Sprzątanie guana 
Usuwanie gromadzącego się na platformie i na belkach więźby dachowej guana 
(reczne lub z użyciem przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowadzioną od 
zewnątrz). Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

Działanie do wykonania co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania planu 
ochrony, wyłącznie od 15.09. do 15.04. 

Cerkiew w Łosiu, 
stanowisko nr 13 na mapie 

(Załącznik nr 8 - arkusz 5) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

28. Okresowa wymiana folii i inne drobne prace konserwacyjne 
Regularna wymiana zużytej paroprzepuszczalnej folii przymocowanej na całej 
powierzchni platformy. Folia musi być zbrojona, o gładkiej, śliskiej powierzchni 



PROJEKT - 
                 z dnia 01.12.2016 r. 

6 

  

oraz dokładnie przymocowana. 

Działanie do wykonania 2 razy w okresie obowiązywania planu ochrony (co 5 lat 
w okresie od 15.09. do 15.04.). 

 Zabezpieczenie wejścia na strych 
Wstawienie zamka do drzwi zamykających wejście na strych. 

Działanie do wykonania w pierwszym roku obowiązywania planu ochrony. 

 Uzupełnienie luk w trasach przelotu nietoperzy 
Wykonanie nasadzeń drzew pomiędzy cerkwią a rzeką Łosianką. 

Działanie wykonać jednorazowo w pierwszych 2-3 latach obowiązywania planu 
ochrony. 

Bezposrednie otoczenie 
cerkwi w Łosiu, stanowisko 
nr 14 na mapie (Załącznik nr 
8 – arkusz 5) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

30. Oznakowanie stanowiska tabliczką zawierającą podstawowe zalecenia 
ochronne 
Umieszczenie w widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem obiektu i 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, trwałej tabliczki zawierającej 
informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie dla stanowiska 
nietoperzy.  

Sugerowana lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. Tabliczka powinna zawierać 
dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek dot. 
właściwego (od strony przyrodniczej) gospodarowania obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych. 

Działanie do wykonania w pierwszych 3 latach obowiązywania planu ochrony, 
utrzymanie oznakowania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Cerkiew w Łosiu, 
stanowisko nr 13 na mapie 

(Załącznik nr 8 - arkusz 5) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

31. Utrzymanie i oznakowanie wlotów dla nietoperzy 
Pozostawienie otworów wlotowych dla nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać otwór o średnicy co 
najmniej 12 cm. Wloty powinny być pozbawione wystających elementów, o które 
nietoperz może zaczepić skrzydłem. Wloty należy oznakować tabliczkami „Wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!”. 

Utrzymanie wlotów i ich oznakowania przez cały okres obowiązywania planu 
ochrony. 

Cerkiew w Łosiu, 
stanowisko nr 13 na mapie 

(Załącznik nr 8 - arkusz 5) 

Pozostawienie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000.  

Oznakowanie 
otworów: sprawujący 
nadzór nad obszarem 



PROJEKT - 
                 z dnia 01.12.2016 r. 

7 

  

Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

32. Ograniczenia użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu nietoperzy do 
niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem 
W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie czasu spędzonego na strychu oraz 
liczby osób do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach związanych z 
bezpieczeństwem budynku, bądź spełnianiem jego podstawowych funkcji. 

Niewskazana jest instalacja elektrycznego oświetlenia strychu. W razie 
konieczności instalacja powinna być wyposażona w wyłącznik czasowy (1/2 h) lub 
inne zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające przypadkowemu pozostawieniu 
zapalnego światła w obrębie schronienia kolonii nietoperzy. 

Działanie do wykonania od 15.04. do 15.09., przez cały okres obowiązywania 
planu ochrony. 

Właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000 

33. Opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, wdrażanie 
zapisów projektu 
Wykonanie projektu zawierającego inwentaryzację dendrologiczną oraz zalecenia 
zabiegów ochronnych i konserwacyjnych (pielęgnacja, usuwanie posuszu, 
chirurgia drzew, nasadzenia i wycinki) pozwalających na utrzymanie właściwego 
stanu ochrony stanowiska, z uwzględnieniem funkcji obiektu i bezpieczeństwa 
ludzi. Opracowanie ma wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie zwartości i 
ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w okresie obowiązywania planu ochrony 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej. Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

Wykonanie zabiegów wynikających z zapisów projektu zagospodarowania zieleni. 

Wykonanie projektu pierwsze 3 lata obowiązywania planu ochrony, wdrażanie 
zapisów przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Łosiu, stanowisko 
nr 14 na mapie 

Trasy przelotu, stanowisko 
nr 15 na mapie  

(Załącznik nr 8 – arkusze 5, 
6, 8) 

Wykonanie projektu: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000,  

Wdrażanie: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
terenu, Wójt Gminy 
Ropa 

 Utrzymanie bezpiecznego wlotu dla nietoperzy 
Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego wlotu dla nietoperzy w bliskiej 
odległości zieleni wysokiej. Ewentualne oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy oraz pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 

Bezposrednie otoczenie 
cerkwi w Łosiu, stanowisko 
nr 14 na mapie (Załącznik nr 
8 – arkusz 5) 

W całym zakresie 
działania: 
właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, sprawujący 
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połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

nadzór nad obszarem, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Dodatkowo w zakresie 
oświetlenia budynku - 
Starosta Gorlicki 

Cerkiew w Leszczynach 

1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

Działania związane z ochroną czynną 

26. Sprzątanie guana 
Usuwanie gromadzącego się na platformie i na belkach więźby dachowej guana 
(reczne lub z użyciem przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowadzioną od 
zewnątrz). Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

Działanie do wykonania co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania planu 
ochrony, wyłącznie od 15.09. do 15.04. 

Cerkiew w Leszczynach, 
stanowisko nr 11 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 6) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

28. Okresowa wymiana folii i inne drobne prace konserwacyjne 
Regularna wymiana zużytej paroprzepuszczalnej folii przymocowanej na całej 
powierzchni platformy. Folia musi być zbrojona, o gładkiej, śliskiej powierzchni 
oraz dokładnie przymocowana. 

Działanie do wykonania 2 razy w okresie obowiązywania planu ochrony (co 5 lat 
w okresie od 15.09. do 15.04.). 

 Uzupełnienie luk w trasach przelotu nietoperzy 
Wykonanie nasadzeń drzew pomiędzy cerkwią a najbliższymi zadrzewieniami. 

Działanie wykonać jednorazowo w pierwszych 2-3 latach obowiązywania planu 
ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Leszczynach, 
stanowisko nr 12 na mapie 
(Załącznik nr 8 – arkusz 6) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Oznakowanie stanowiska tabliczką zawierającą podstawowe zalecenia 
ochronne 
Umieszczenie w widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem obiektu i 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, trwałej tabliczki zawierającej 
informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie dla stanowiska 
nietoperzy.  

Sugerowana lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. Tabliczka powinna zawierać 
dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek dot. 

Cerkiew w Leszczynach, 
stanowisko nr 11 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 6) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 
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właściwego (od strony przyrodniczej) gospodarowania obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych. 

Działanie do wykonania w pierwszych 3 latach obowiązywania planu ochrony, 
utrzymanie oznakowania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

 Utrzymanie i oznakowanie wlotów dla nietoperzy 
Pozostawienie otworów wlotowych dla nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać otwór o średnicy co 
najmniej 12 cm. Wloty powinny być pozbawione wystających elementów, o które 
nietoperz może zaczepić skrzydłem. Wloty należy oznakować tabliczkami „Wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!”. 

Utrzymanie wlotów i ich oznakowania przez cały okres obowiązywania planu 
ochrony 

Cerkiew w Leszczynach, 
stanowisko nr 11 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 6) 

Pozostawienie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000.  

Oznakowanie 
otworów: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Ograniczenia użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu nietoperzy do 
niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem 
W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie czasu spędzonego na strychu oraz 
liczby osób do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach związanych z 
bezpieczeństwem budynku, bądź spełnianiem jego podstawowych funkcji. 

Niewskazana jest instalacja elektrycznego oświetlenia strychu. W razie 
konieczności instalacja powinna być wyposażona w wyłącznik czasowy (1/2 h) lub 
inne zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające przypadkowemu pozostawieniu 
zapalnego światła w obrębie schronienia kolonii nietoperzy. 

Działanie do wykonania od 15.04. do 15.09., przez cały okres obowiązywania 
planu ochrony. 

Cerkiew w Leszczynach, 
stanowisko nr 11 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 6) 

Właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000 

 Opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, wdrażanie 
zapisów projektu 
Wykonanie projektu zawierającego inwentaryzację dendrologiczną oraz zalecenia 
zabiegów ochronnych i konserwacyjnych (pielęgnacja, usuwanie posuszu, 
chirurgia drzew, nasadzenia i wycinki) pozwalających na utrzymanie właściwego 
stanu ochrony stanowiska, z uwzględnieniem funkcji obiektu i bezpieczeństwa 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Leszczynach, 
stanowisko nr 12 na mapie 
Trasy przelotu, stanowisko 
nr 15 na mapie  

(Załącznik nr 8 – arkusze 5, 

Wykonanie projektu: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000,  

Wdrażanie: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
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ludzi. Opracowanie ma wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie zwartości i 
ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w okresie obowiązywania planu ochrony 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej. Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

Wykonanie zabiegów wynikających z zapisów projektu zagospodarowania zieleni. 

Wykonanie projektu pierwsze 3 lata obowiązywania planu ochrony, wdrażanie 
zapisów przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

6, 8) porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie 

 Utrzymanie bezpiecznego wlotu dla nietoperzy 
Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego wlotu dla nietoperzy w bliskiej 
odległości zieleni wysokiej. Ewentualne oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy oraz pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Leszczynach, 
stanowisko nr 12 na mapie 
(Załącznik nr 8 – arkusz 6) 

W całym zakresie 
działania: 
właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, sprawujący 
nadzór nad obszarem, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Dodatkowo w zakresie 
oświetlenia budynku - 
Starosta Gorlicki 

Cerkiew w Kunkowej 

1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

Działania związane z ochroną czynną 

26. Sprzątanie guana 
Usuwanie gromadzącego się na platformie i na belkach więźby dachowej guana 
(reczne lub z użyciem przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowadzioną od 
zewnątrz). Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

Działanie do wykonania co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania planu 
ochrony, wyłącznie od 15.09. do 15.04. 

Cerkiew w Kunkowej, 
stanowisko nr 9 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 8) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

28. Okresowa wymiana folii i inne drobne prace konserwacyjne 
Regularna wymiana zużytej paroprzepuszczalnej folii przymocowanej na całej 
powierzchni platformy. Folia musi być zbrojona, o gładkiej, śliskiej powierzchni 
oraz dokładnie przymocowana. 

Działanie do wykonania 2 razy w okresie obowiązywania planu ochrony (co 5 lat 
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w okresie od 15.09. do 15.04.). 

 Uzupełnienie luk w trasach przelotu nietoperzy 
Wykonanie nasadzeń drzew pomiędzy cerkwią a najbliższymi zadrzewieniami. 

Działanie wykonać jednorazowo w pierwszych 2-3 latach obowiązywania planu 
ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Kunkowej, 
stanowisko nr 10 na mapie 
(Załącznik nr 8 – arkusz 8) 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Oznakowanie stanowiska tabliczką zawierającą podstawowe zalecenia 
ochronne 
Umieszczenie w widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem obiektu i 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, trwałej tabliczki zawierającej 
informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie dla stanowiska 
nietoperzy.  

Sugerowana lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. Tabliczka powinna zawierać 
dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek dot. 
właściwego (od strony przyrodniczej) gospodarowania obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych. 

Działanie do wykonania w pierwszych 3 latach obowiązywania planu ochrony, 
utrzymanie oznakowania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Cerkiew w Kunkowej, 
stanowisko nr 9 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 8) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Utrzymanie i oznakowanie wlotów dla nietoperzy 
Pozostawienie otworów wlotowych dla nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać otwór o średnicy co 
najmniej 12 cm. Wloty powinny być pozbawione wystających elementów, o które 
nietoperz może zaczepić skrzydłem. Wloty należy oznakować tabliczkami „Wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!”. 

Utrzymanie wlotów i ich oznakowania przez cały okres obowiązywania planu 
ochrony 

Cerkiew w Kunkowej, 
stanowisko nr 9 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 8) 

Pozostawienie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000.  

Oznakowanie 
otworów: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Ograniczenia użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu nietoperzy do Cerkiew w Kunkowej, Właściciel/zarządca 
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niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem 
W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie czasu spędzonego na strychu oraz 
liczby osób do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach związanych z 
bezpieczeństwem budynku, bądź spełnianiem jego podstawowych funkcji. 

Niewskazana jest instalacja elektrycznego oświetlenia strychu. W razie 
konieczności instalacja powinna być wyposażona w wyłącznik czasowy (1/2 h) lub 
inne zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające przypadkowemu pozostawieniu 
zapalnego światła w obrębie schronienia kolonii nietoperzy. 

Działanie do wykonania od 15.04. do 15.09., przez cały okres obowiązywania 
planu ochrony. 

stanowisko nr 9 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 8) 

budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000 

 Opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, wdrażanie 
zapisów projektu 
Wykonanie projektu zawierającego inwentaryzację dendrologiczną oraz zalecenia 
zabiegów ochronnych i konserwacyjnych (pielęgnacja, usuwanie posuszu, 
chirurgia drzew, nasadzenia i wycinki) pozwalających na utrzymanie właściwego 
stanu ochrony stanowiska, z uwzględnieniem funkcji obiektu i bezpieczeństwa 
ludzi. Opracowanie ma wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie zwartości i 
ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w okresie obowiązywania planu ochrony 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej. Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

Wykonanie zabiegów wynikających z zapisów projektu zagospodarowania zieleni. 

Wykonanie projektu pierwsze 3 lata obowiązywania planu ochrony, wdrażanie 
zapisów przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Kunkowej, 
stanowisko nr 10 na mapie 
Trasy przelotu, stanowisko 
nr 15 na mapie  

(Załącznik nr 8 – arkusze 5, 
6, 8) 

Wykonanie projektu: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000,  

Wdrażanie: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie 

 Utrzymanie bezpiecznego wlotu dla nietoperzy 
Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego wlotu dla nietoperzy w bliskiej 
odległości zieleni wysokiej. Ewentualne oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy oraz pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Kunkowej, 
stanowisko nr 10 na mapie 
(Załącznik nr 8 – arkusz 8) 

W całym zakresie 
działania: 
właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, sprawujący 
nadzór nad obszarem, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Dodatkowo w zakresie 
oświetlenia budynku - 
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Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. Starosta Gorlicki 

Działania dla całej enklawy Łosie-Leszczyny-Kunkowa 

1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

Działania dla utrzymania, odtworzenia lub poprawy funkcjonowania korytarzy ekologicznych łączących obszar z obszarami sąsiednimi 

36. Utrzymanie zwartości i ciągłości zadrzewień, zakrzewień oraz zarośli 
Utrzymanie ciągłości tras przelotu pomiędzy cerkwiami w Łosiu, Leszczynach i 
Kunkowej a innymi koloniami rozrodczymi w obszarze Natura 2000 oraz 
zwartymi obszarami leśnymi (żerowisko) tj. ciągłości zadrzewień i zakrzewień 
stanowiących korytarz ekologiczny.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Trasy przelotu, stanowisko 
nr 15 na mapie  

(Załącznik nr 8 - arkusz 5, 6, 
8) 

Właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Wójt Gminy 
Ropa, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

37. Utrzymanie zwartości obszarów leśnych 
Utrzymanie zwartych kompleksów leśnych na aktualnej powierzchni pełniących 
funkcję żerowisk nietoperzy poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Obszary leśne, stanowisko 
nr 16 na mapie 

(Załącznik nr 8 - arkusz 5-8) 

Właściciel/ zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawujacym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Starosta Gorlicki 

Enklawa Małastów 

1324 nocek duży 
Myotis myotis 

Działania związane z ochroną czynną 

 1. Bezpieczny dla nietoperzy remont dachu budynku 
Wymiana pokrycia dachu na materiał o możliwie największej trwałości np. blachę 
miedzianą lub cynkowo-tytanową, niewymagający regularnych prac 
konserwacyjnych (np. malowania).  

Pełne odeskowanie dachu pod blachą (nie należy stosować membran dachowych), 
zastosowanie środków konserwacji drewna dopuszczonych do używania w 

Kościół w Małastowie, 
stanowisko nr 25 na mapie 
(Załącznik nr 8 - arkusz 15) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 
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pomieszczeniach stale wykorzystywanych przez ludzi (bezpiecznych dla ssaków), 
zachowanie wlotów dla nietoperzy.  

Pozostawienie wskazanych wlotów dla nietoperzy (wyznaczonych przez nadzór 
przyrodniczy w trakcie uzgadniania szczegółów remontu) w kształcie 
niezmienionym. Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać 
otwór o średnicy min. 12 cm. W przypadku konieczności pomniejszenia bądź 
przeniesienia wlotu zalecana jest specjalistyczna konsultacja, gdyż działania te 
mogą spowodować nieodwracalną szkodę przyrodniczą.  

Utrzymanie dotychczasowej kubatury poddasza, oświetlenia i sposobu 
użytkowania (szkodliwe dla nietoperzy może być zarówno naturalne doświetlenie 
strychu poprzez montaż okienek, jak również instalacja oświetlenia 
elektrycznego).  

Ewentualne instalacje systemów nadmuchowych, wentylacyjnych wyłącznie w 
obudowach izolujących akustycznie.  

Przebudowa elementów podwieszania świątecznego wystroju i oświetlenia wnętrza 
kościoła w taki sposób, aby ich obsługa nie wymagała wchodzenia na strych. 
Wskazany nadzór przyrodniczy w całym procesie remontu i przy odbiorze 
budynku. 

Działania do wykonania jednorazowo w okresie od 15.09. do 15.04; zabieg pilny, 
należy wykonać w pierwszych latach obowiązywania planu ochrony. 

 

 Sprzątanie guana 
Usuwanie gromadzącego się na platformie i na belkach więźby dachowej guana 
(reczne lub z użyciem przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowadzioną od 
zewnątrz). Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

Działanie do wykonania co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania planu 
ochrony, wyłącznie od 15.09. do 15.04. 

 Okresowa wymiana folii i inne drobne prace konserwacyjne 
Regularna wymiana zużytej paroprzepuszczalnej folii przymocowanej na całej 
powierzchni platformy. Folia musi być zbrojona, o gładkiej, śliskiej powierzchni 
oraz dokładnie przymocowana. 

Działanie do wykonania 2 razy w okresie obowiązywania planu ochrony (co 5 lat 
w okresie od 15.09. do 15.04.). 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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 Oznakowanie stanowiska tabliczką zawierającą podstawowe zalecenia 
ochronne 
Umieszczenie w widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem obiektu i 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, trwałej tabliczki zawierającej 
informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie dla stanowiska 
nietoperzy.  

Sugerowana lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. Tabliczka powinna zawierać 
dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek dot. 
właściwego (od strony przyrodniczej) gospodarowania obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych. 

Działanie do wykonania w pierwszych 3 latach obowiązywania planu ochrony, 
utrzymanie oznakowania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Kościół w Małastowie, 
stanowisko nr 25 na mapie 
(Załącznik nr 8 – arkusz 15)  

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Utrzymanie i oznakowanie wlotów dla nietoperzy 
Pozostawienie otworów wlotowych dla nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać otwór o średnicy co 
najmniej 12 cm. Wloty powinny być pozbawione wystających elementów, o które 
nietoperz może zaczepić skrzydłem. Wloty należy oznakować tabliczkami „Wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!”. 

Utrzymanie wlotów i ich oznakowania przez cały okres obowiązywania planu 
ochrony 

Kościół w Małastowie, 
stanowisko nr 25 na mapie 
(Załącznik nr 8 - arkusz 15) 

Pozostawienie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000.  

Oznakowanie 
otworów: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Ograniczenia użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu nietoperzy do 
niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem 
W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie czasu spędzonego na strychu oraz 
liczby osób do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach związanych z 
bezpieczeństwem budynku, bądź spełnianiem jego podstawowych funkcji. 

Niewskazana jest instalacja elektrycznego oświetlenia strychu. W razie 
konieczności instalacja powinna być wyposażona w wyłącznik czasowy (1/2 h) lub 
inne zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające przypadkowemu pozostawieniu 
zapalnego światła w obrębie schronienia kolonii nietoperzy. 

Kościół w Małastowie, 
stanowisko nr 25 na mapie 
(Załącznik nr 8 - arkusz 15) 

Właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000 
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Działanie do wykonania od 15.04. do 15.09., przez cały okres obowiązywania 
planu ochrony. 

 Opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, wdrażanie 
zapisów projektu 
Wykonanie projektu zawierającego inwentaryzację dendrologiczną oraz zalecenia 
zabiegów ochronnych i konserwacyjnych (pielęgnacja, usuwanie posuszu, 
chirurgia drzew, nasadzenia i wycinki) pozwalających na utrzymanie właściwego 
stanu ochrony stanowiska, z uwzględnieniem funkcji obiektu i bezpieczeństwa 
ludzi. Opracowanie ma wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie zwartości i 
ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w okresie obowiązywania planu ochrony 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej. Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

Wykonanie zabiegów wynikających z zapisów projektu zagospodarowania zieleni. 

Wykonanie projektu pierwsze 3 lata obowiązywania planu ochrony, wdrażanie 
zapisów przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
kościoła w Małastowie, 
stanowisko nr 26 na mapie 
(Załącznik nr 8 - arkusz 15) 

Wykonanie projektu: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000,  

Wdrażanie: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
terenu, Wójt Gminy 
Sękowa 

 Utrzymanie bezpiecznego wlotu dla nietoperzy 
Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego wlotu dla nietoperzy w bliskiej 
odległości zieleni wysokiej. Ewentualne oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy oraz pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
kościoła w Małastowie, 
stanowisko nr 26 na mapie 
(Załącznik nr 8 - arkusz 15) 

W całym zakresie 
działania: 
właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, sprawujący 
nadzór nad obszarem, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Dodatkowo w zakresie 
oświetlenia budynku - 
Starosta Gorlicki 

Enklawa Śnietnica 

1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

Działania związane z ochroną czynną 

 Sprzątanie guana 
Usuwanie gromadzącego się na platformie i na belkach więźby dachowej guana 
(reczne lub z użyciem przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowadzioną od 

Cerkiew w Śnietnicy, 
stanowisko nr 21 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 9) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
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zewnątrz). Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

Działanie do wykonania co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania planu 
ochrony, wyłącznie od 15.09. do 15.04. 

właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Okresowa wymiana folii i inne drobne prace konserwacyjne 
Regularna wymiana zużytej paroprzepuszczalnej folii przymocowanej na całej 
powierzchni platformy. Folia musi być zbrojona, o gładkiej, śliskiej powierzchni 
oraz dokładnie przymocowana. 

Działanie do wykonania 2 razy w okresie obowiązywania planu ochrony (co 5 lat 
w okresie od 15.09. do 15.04.). 

 Zabezpieczenie wejścia na strych 
Wstawienie zamka do drzwi zamykających wejście na strych. 

Działanie do wykonania w pierwszym roku obowiązywania planu ochrony. 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Oznakowanie stanowiska tabliczką zawierającą podstawowe zalecenia 
ochronne 
Umieszczenie w widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem obiektu i 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, trwałej tabliczki zawierającej 
informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie dla stanowiska 
nietoperzy.  

Sugerowana lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. Tabliczka powinna zawierać 
dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek dot. 
właściwego (od strony przyrodniczej) gospodarowania obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych. 

Działanie do wykonania w pierwszych 3 latach obowiązywania planu ochrony, 
utrzymanie oznakowania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Cerkiew w Śnietnicy, 
stanowisko nr 21 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 9) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Utrzymanie i oznakowanie wlotów dla nietoperzy 
Pozostawienie otworów wlotowych dla nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać otwór o średnicy co 
najmniej 12 cm. Wloty powinny być pozbawione wystających elementów, o które 
nietoperz może zaczepić skrzydłem. Wloty należy oznakować tabliczkami „Wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!”. 

Utrzymanie wlotów i ich oznakowania przez cały okres obowiązywania planu 

Cerkiew w Śnietnicy, 
stanowisko nr 21 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 9) 

Pozostawienie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000.  

Oznakowanie 
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ochrony otworów: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Ograniczenia użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu nietoperzy do 
niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem 
W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie czasu spędzonego na strychu oraz 
liczby osób do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach związanych z 
bezpieczeństwem budynku, bądź spełnianiem jego podstawowych funkcji. 

Niewskazana jest instalacja elektrycznego oświetlenia strychu. W razie 
konieczności instalacja powinna być wyposażona w wyłącznik czasowy (1/2 h) lub 
inne zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające przypadkowemu pozostawieniu 
zapalnego światła w obrębie schronienia kolonii nietoperzy. 

Działanie do wykonania od 15.04. do 15.09., przez cały okres obowiązywania 
planu ochrony. 

Cerkiew w Śnietnicy, 
stanowisko nr 21 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 9) 

Właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000 

 Opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, wdrażanie 
zapisów projektu 
Wykonanie projektu zawierającego inwentaryzację dendrologiczną oraz zalecenia 
zabiegów ochronnych i konserwacyjnych (pielęgnacja, usuwanie posuszu, 
chirurgia drzew, nasadzenia i wycinki) pozwalających na utrzymanie właściwego 
stanu ochrony stanowiska, z uwzględnieniem funkcji obiektu i bezpieczeństwa 
ludzi. Opracowanie ma wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie zwartości i 
ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w okresie obowiązywania planu ochrony 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej. Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

Wykonanie zabiegów wynikających z zapisów projektu zagospodarowania zieleni. 

Wykonanie projektu pierwsze 3 lata obowiązywania planu ochrony, wdrażanie 
zapisów przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Śnietnicy, 
stanowisko nr 22 na mapie  

Trasy przelotu, stanowisko 
nr 23 na mapie 

(Załacznik nr 8 – arkusz 9) 

Wykonanie projektu: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000,  

Wdrażanie: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie 

 Utrzymanie bezpiecznego wlotu dla nietoperzy 
Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego wlotu dla nietoperzy w bliskiej 
odległości zieleni wysokiej. Ewentualne oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy oraz pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu.  

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Śnietnicy, 
stanowisko nr 22na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 9) 

W całym zakresie 
działania: 
właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
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Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

nad obszarem Natura 
2000, sprawujący 
nadzór nad obszarem, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Dodatkowo w zakresie 
oświetlenia budynku - 
Starosta Gorlicki 

37. Utrzymanie zwartości obszarów leśnych 
Utrzymanie zwartych kompleksów leśnych na aktualnej powierzchni pełniących 
funkcję żerowisk nietoperzy poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Obszary leśne, stanowisko 
nr 24 na mapie 

(Załącznik nr 8 - arkusz 9) 

Właściciel/ zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawujacym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Starosta Gorlicki 

Działania dla utrzymania, odtworzenia lub poprawy funkcjonowania korytarzy ekologicznych łączących obszar z obszarami sąsiednimi 

36. Utrzymanie zwartości i ciągłości zadrzewień, zakrzewień oraz zarośli 
Utrzymanie ciągłości tras przelotu pomiędzy cerkwią w Śnietnicy a innymi 
koloniami rozrodczymi w obszarze Natura 2000 oraz zwartymi obszarami leśnymi 
(żerowisko) tj. ciągłości zadrzewień i zakrzewień stanowiących korytarz 
ekologiczny.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Trasy przelotu, stanowisko 
nr 23 na mapie  

(Załącznik nr 8 - arkusz 9) 

Właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

Enklawa Hańczowa 

1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

Działania związane z ochroną czynną 

 Sprzątanie guana 
Usuwanie gromadzącego się na platformie i na belkach więźby dachowej guana 

Cerkiew w Hańczowej, 
stanowisko nr 5 na mapie 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
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(reczne lub z użyciem przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowadzioną od 
zewnątrz). Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

Działanie do wykonania co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania planu 
ochrony, wyłącznie od 15.09. do 15.04. 

(Załacznik nr 8 – arkusz 10) w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Okresowa wymiana folii i inne drobne prace konserwacyjne 
Regularna wymiana zużytej paroprzepuszczalnej folii przymocowanej na całej 
powierzchni platformy. Folia musi być zbrojona, o gładkiej, śliskiej powierzchni 
oraz dokładnie przymocowana. 

Działanie do wykonania 2 razy w okresie obowiązywania planu ochrony (co 5 lat 
w okresie od 15.09. do 15.04.). 

 Zabezpieczenie wejścia na strych 
Wstawienie klapy zamykającej wejście na strych. 

Działanie do wykonania w pierwszym roku obowiązywania planu ochrony. 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Oznakowanie stanowiska tabliczką zawierającą podstawowe zalecenia 
ochronne 
Umieszczenie w widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem obiektu i 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, trwałej tabliczki zawierającej 
informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie dla stanowiska 
nietoperzy.  

Sugerowana lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. Tabliczka powinna zawierać 
dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek dot. 
właściwego (od strony przyrodniczej) gospodarowania obiektem oraz informację o 
odpowiedzialności prawnej (art. 127 ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych. 

Działanie do wykonania w pierwszych 3 latach obowiązywania planu ochrony, 
utrzymanie oznakowania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Cerkiew w Hańczowej, 
stanowisko nr 5 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 10) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Utrzymanie i oznakowanie wlotów dla nietoperzy 
Pozostawienie otworów wlotowych dla nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać otwór o średnicy co 
najmniej 12 cm. Wloty powinny być pozbawione wystających elementów, o które 
nietoperz może zaczepić skrzydłem. Wloty należy oznakować tabliczkami „Wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!”. 

Cerkiew w Hańczowej, 
stanowisko nr 5 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 10) 

Pozostawienie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000.  
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Utrzymanie wlotów i ich oznakowania przez cały okres obowiązywania planu 
ochrony 

Oznakowanie 
otworów: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Ograniczenia użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu nietoperzy do 
niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem 
W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie czasu spędzonego na strychu oraz 
liczby osób do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach związanych z 
bezpieczeństwem budynku, bądź spełnianiem jego podstawowych funkcji. 

Niewskazana jest instalacja elektrycznego oświetlenia strychu. W razie 
konieczności instalacja powinna być wyposażona w wyłącznik czasowy (1/2 h) lub 
inne zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające przypadkowemu pozostawieniu 
zapalnego światła w obrębie schronienia kolonii nietoperzy. 

Działanie do wykonania od 15.04. do 15.09., przez cały okres obowiązywania 
planu ochrony. 

Cerkiew w Hańczowej, 
stanowisko nr 5 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 10) 

Właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000 

 Opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, wdrażanie 
zapisów projektu 
Wykonanie projektu zawierającego inwentaryzację dendrologiczną oraz zalecenia 
zabiegów ochronnych i konserwacyjnych (pielęgnacja, usuwanie posuszu, 
chirurgia drzew, nasadzenia i wycinki) pozwalających na utrzymanie właściwego 
stanu ochrony stanowiska, z uwzględnieniem funkcji obiektu i bezpieczeństwa 
ludzi. Opracowanie ma wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie zwartości i 
ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w okresie obowiązywania planu ochrony 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej. Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

Wykonanie zabiegów wynikających z zapisów projektu zagospodarowania zieleni. 

Wykonanie projektu pierwsze 3 lata obowiązywania planu ochrony, wdrażanie 
zapisów przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Hańczowej, 
stanowisko nr 6 na mapie  

Trasy przelotu, stanowisko 
nr 7 na mapie 

(Załacznik nr 8 – arkusz 10) 

Wykonanie projektu: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000,  

Wdrażanie: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie 

 Utrzymanie bezpiecznego wlotu dla nietoperzy 
Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego wlotu dla nietoperzy w bliskiej 
odległości zieleni wysokiej. Ewentualne oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy oraz pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Hańczowej, 
stanowisko nr 6 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 10) 

W całym zakresie 
działania: 
właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
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ścianę obiektu.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, sprawujący 
nadzór nad obszarem, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Dodatkowo w zakresie 
oświetlenia budynku - 
Starosta Gorlicki 

37. Utrzymanie zwartości obszarów leśnych 
Utrzymanie zwartych kompleksów leśnych na aktualnej powierzchni pełniących 
funkcję żerowisk nietoperzy poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Obszary leśne, stanowisko 
nr 8 na mapie 

(Załącznik nr 8 - arkusze 10-
13) 

Właściciel/ zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawujacym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Starosta Gorlicki 

Działania dla utrzymania, odtworzenia lub poprawy funkcjonowania korytarzy ekologicznych łączących obszar z obszarami sąsiednimi 

36. Utrzymanie zwartości i ciągłości zadrzewień, zakrzewień oraz zarośli 
Utrzymanie ciągłości tras przelotu pomiędzy cerkwią w Hańczowej a innymi 
koloniami rozrodczymi w obszarze Natura 2000 oraz zwartymi obszarami leśnymi 
(żerowisko) tj. ciągłości zadrzewień i zakrzewień stanowiących korytarz 
ekologiczny.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Trasy przelotu, stanowisko 
nr 7 na mapie  

(Załącznik nr 8 - arkusz 10) 

Właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

Enklawa Blechnarka 

1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 

Działania związane z ochroną czynną 

 Sprzątanie guana Cerkiew w Blechnarce, Sprawujący nadzór nad 
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hipposideros Usuwanie gromadzącego się na platformie i na belkach więźby dachowej guana 
(reczne lub z użyciem przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowadzioną od 
zewnątrz). Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. 

Działanie do wykonania co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania planu 
ochrony, wyłącznie od 15.09. do 15.04. 

stanowisko nr 1 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 14) 

obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Okresowa wymiana folii i inne drobne prace konserwacyjne 
Regularna wymiana zużytej paroprzepuszczalnej folii przymocowanej na całej 
powierzchni platformy. Folia musi być zbrojona, o gładkiej, śliskiej powierzchni 
oraz dokładnie przymocowana. 

Działanie do wykonania 2 razy w okresie obowiązywania planu ochrony (co 5 lat 
w okresie od 15.09. do 15.04.). 

 Uzupełnienie luk w trasach przelotu nietoperzy 
Wykonanie nasadzeń wzdłuż fragmentu rzeki Ropy. Utrzymanie nasadzonych 
drzew i krzewów. 

Działanie wykonać jednorazowo w pierwszych 2-3 latach obowiązywania planu 
ochrony, utrzymanie nasadzenia przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Blechnarce, 
stanowisko nr 2 na mapie 
(Załącznik nr 8 – arkusz 14) 

Wykonanie nasadzeń: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
terenu 

Utrzymanie nasadzeń: 
właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Oznakowanie stanowiska tabliczką zawierającą podstawowe zalecenia 
ochronne 
Umieszczenie w widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem obiektu i 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, trwałej tabliczki zawierającej 
informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie dla stanowiska 
nietoperzy.  

Sugerowana lokalizacja: drzwi wejściowe na strych. Tabliczka powinna zawierać 
dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek dot. 
właściwego (od strony przyrodniczej) gospodarowania obiektem oraz informację o 

Cerkiew w Blechnarce, 
stanowisko nr 1 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 14) 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 
w porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 
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odpowiedzialności prawnej (art. 127 ustawy o ochronie przyrody) związanej ze 
złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do zwierząt chronionych. 

Działanie do wykonania w pierwszych 3 latach obowiązywania planu ochrony, 
utrzymanie oznakowania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

 Utrzymanie i oznakowanie wlotów dla nietoperzy 
Pozostawienie otworów wlotowych dla nietoperzy w kształcie niezmienionym. 
Ewentualne ograniczenie światła wlotu powinno pozostawiać otwór o średnicy co 
najmniej 12 cm. Wloty powinny być pozbawione wystających elementów, o które 
nietoperz może zaczepić skrzydłem. Wloty należy oznakować tabliczkami „Wlot 
dla nietoperzy, nie zamykać!”. 

Utrzymanie wlotów i ich oznakowania przez cały okres obowiązywania planu 
ochrony 

Cerkiew w Blechnarce, 
stanowisko nr 1 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 14) 

Pozostawienie wlotów: 
właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000.  

Oznakowanie 
otworów: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
właścicielem/zarządcą 
budynku 

 Ograniczenia użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu nietoperzy do 
niezbędnych prac związanych z jego utrzymaniem 
W okresie rozrodu nietoperzy ograniczenie czasu spędzonego na strychu oraz 
liczby osób do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach związanych z 
bezpieczeństwem budynku, bądź spełnianiem jego podstawowych funkcji. 

Niewskazana jest instalacja elektrycznego oświetlenia strychu. W razie 
konieczności instalacja powinna być wyposażona w wyłącznik czasowy (1/2 h) lub 
inne zabezpieczenie elektroniczne zapobiegające przypadkowemu pozostawieniu 
zapalnego światła w obrębie schronienia kolonii nietoperzy. 

Działanie do wykonania od 15.04. do 15.09., przez cały okres obowiązywania 
planu ochrony. 

Cerkiew w Blechnarce, 
stanowisko nr 1 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 14) 

Właściciel/zarządca 
budynku na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000 

 Opracowanie i wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, wdrażanie 
zapisów projektu 
Wykonanie projektu zawierającego inwentaryzację dendrologiczną oraz zalecenia 
zabiegów ochronnych i konserwacyjnych (pielęgnacja, usuwanie posuszu, 
chirurgia drzew, nasadzenia i wycinki) pozwalających na utrzymanie właściwego 
stanu ochrony stanowiska, z uwzględnieniem funkcji obiektu i bezpieczeństwa 
ludzi. Opracowanie ma wskazać zabiegi pozwalające na utrzymanie zwartości i 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Blechnarce, 
stanowisko nr 2 na mapie  

Trasy przelotu, stanowisko 
nr 3 na mapie 

(Załacznik nr 8 – arkusz 14) 

Wykonanie projektu: 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000,  

Wdrażanie: sprawujący 
nadzór nad obszarem 
Natura 2000 w 
porozumieniu z 
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ciągłości drzew, krzewów oraz zarośli w okresie obowiązywania planu ochrony 
oraz w dłuższej perspektywie czasowej. Opracowanie powinno być konsultowane 
ze specjalistą chiropterologiem. 

Wykonanie zabiegów wynikających z zapisów projektu zagospodarowania zieleni. 

Wykonanie projektu pierwsze 3 lata obowiązywania planu ochrony, wdrażanie 
zapisów przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

właścicielem/zarządcą 
terenu, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie 

 Utrzymanie bezpiecznego wlotu dla nietoperzy 
Utrzymanie bezpiecznego, zaciemnionego wlotu dla nietoperzy w bliskiej 
odległości zieleni wysokiej. Ewentualne oświetlenie budynku nie powinno 
obejmować wlotów dla nietoperzy oraz pozostawiać w cieniu przynajmniej jedną 
ścianę obiektu.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 
wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Bezpośrednie otoczenie 
cerkwi w Blechnarce, 
stanowisko nr 2 na mapie 
(Załacznik nr 8 – arkusz 14) 

W całym zakresie 
działania: 
właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, sprawujący 
nadzór nad obszarem, 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Dodatkowo w zakresie 
oświetlenia budynku - 
Starosta Gorlicki 

 Utrzymanie zwartości obszarów leśnych 
Utrzymanie zwartych kompleksów leśnych na aktualnej powierzchni pełniących 
funkcję żerowisk nietoperzy poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Obszary leśne, stanowisko 
nr 4 na mapie 

(Załącznik nr 8 - arkusze 14-
13) 

Właściciel/ zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawujacym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
Starosta Gorlicki 

Działania dla utrzymania, odtworzenia lub poprawy funkcjonowania korytarzy ekologicznych łączących obszar z obszarami sąsiednimi 

36. Utrzymanie zwartości i ciągłości zadrzewień, zakrzewień oraz zarośli 
Utrzymanie ciągłości tras przelotu pomiędzy cerkwią w Blechnarce a innymi 
koloniami rozrodczymi w obszarze Natura 2000 oraz zwartymi obszarami leśnymi 
(żerowisko) tj. ciągłości zadrzewień i zakrzewień stanowiących korytarz 
ekologiczny.  

Dopuszcza się usuwanie drzew i krzewów ze względów bezpieczeństwa, jednakże 

Trasy przelotu, stanowisko 
nr 3 na mapie  

(Załącznik nr 8 - arkusz 14) 

Właściciel/zarządca 
terenu na podstawie 
porozumienia ze 
sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 
2000, Wójt Gminy 
Uście Gorlickie, 
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wycinka drzew czy krzewów oraz znacząca redukcja koron, powinny być 
połączone z nasadzeniami młodych drzew i krzewów wyłącznie rodzimych 
gatunków, uzupełniających luki w trasach przelotu. Rośliny nasadzane na miejsce 
usuniętych powinny być odpowiednio wysokie, tak by rekompensowały funkcję 
usunietego drzewa lub krzewu. Zaleca się stosowanie w nasadzeniach gatunków 
liściastych o obszernej koronie, spełniajacych funkcję żerowiska dla nietoperzy. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Starosta Gorlicki, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

Działania ochronne dla całego obszaru Natura 2000 

1303 podkowiec mały 
Rhinolophus 
hipposideros 

1324 nocek duży 
Myotis myotis 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Nadzór przyrodniczy (chiropterologiczny) 
Nadzór RDOŚ (w razie potrzeby specjalistyczna konsultacja z chiropterologiem) 
nad właściwym, zgodnym z wymaganiami nietoperzy przebiegiem wszystkich prac 
z zakresu czynnych działań ochronnych. Do zadań nadzoru przyrodniczego 
należeć będzie przede wszystkim: uzgadnianie terminów i sposobów wykonywania 
prac ochronnych i kontrola ich właściwego przebiegu, odbiór wykonanych prac, 
ewentualne modyfikacje zakresu działań, konsultacje dla właścicieli terenów i 
obiektów ujętych w planach zadań itp. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Cały obszar Natura 2000 Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

 Wykonanie infrastruktury edukacyjnej i prowadzenie działań zwiększających 
wiedzę przyrodniczą społeczeństwa 
Wykonanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej, np. ścieżki edukacyjnej, 
miejsc rekreacji na terenie obszaru Natura 2000, a także na terenie graniczącym z 
obszarem Natura 2000 (np. przy cerkwi w Hańczowej). Infrastruktura powinna 
obejmować elementy przekazujące informacje na temat przedmiotów ochrony 
występujących w obszarze Natura 2000, ich zagrożeń i ochrony, ale także 
informacje o innych występujących w okolicy chronionych i ciekawych gatunkach 
zwierząt. Materiały edukacyjne powinny zostać opracowane przez specjalistów z 
każdej dziedziny. 

Prowadzenie na terenie gmin pokrywających się z obszarem działań 
informacyjnych i edukacyjnych dotyczących obszaru Natura 2000, jego 
przedmiotów ochrony i działań ochronnych koniecznych do utrzymania lub 
poprawy stanu ochrony przedmiotów ochrony, metod gospodarowania w 
siedliskach nietoperzy i ich sąsiedztwie. Działania informacyjne i edukacyjne 
skierowane do grup odbiorców, m.in.: właściciele terenów, które zapisy planu 
ochrony wskazują jako obszar wdrażania działań ochronnych, mieszkańcy obszaru 

Sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
Nadleśnictwo Łosie, 
miejscowe samorzady 
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Natura 2000 i jego sąsiedztwa, przedstawiciele władz samorządowych, instytucje 
zarządzające terenami w granicach obszaru Natura 2000 i w jego sąsiedztwie w 
zakresie istotnym dla ochrony nietoperzy.  

Prowadzenie cyklicznych akcji edukacyjnych dla dzieci w przedszkolach i 
szkołach. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

1193 Kumak górski 
Bombina variegata 

Działania związane z ochroną czynną 

 Rekultywacja zbiorników 
Pogłębianie nadmiernie wypłaconych zbiorników, usuwanie roślinności wodnej. 
Prace należy wykonywać w sposób i w terminach bezpiecznych dla płazów. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Sztuczne zbiorniki 
wykonane w ramach małej 
retencji w Nadleśnictwie 
Łosie (Enklawa Łosie), inne 
zbiorniki  

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

1193 Kumak górski 
Bombina variegata 

2001 Traszka karpacka 
Triturus montandoni 

Działania w celu odtworzenia lub przywrócenia w obszarze gatunków lub siedlisk 

 Tworzenie nowych miejsc rozrodu 
Tworzenie nowych sztucznych, niewielkich zbiorników wodnych, jak w przypadku 
zbiorników małej retencji – potencjalnych miejsc rozrodu. 

Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania planu ochrony. 

Cały obszar Natura 2000 Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie, 
sprawujący nadzór nad 
obszarem Natura 2000 

1087 Nadobnica 
alpejska Rosalia 
alpina 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 Ograniczenie pozostawiania zalegającego drewna bukowego na składach 
Ograniczenie pozyskania buka w okresie od czerwca do września i nie 
pozostawianie w tym okresie w lesie pozyskanego drewna bukowego 

Kompleksy leśne w 
granicach obszaru Natura 
2000 

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie 

 Poprawa stanu siedliska gatunku 
Pozostawianie w drzewostanach złomów buków, pozostawianie podczas 
pozyskania buka wyższych pniaków, jako miejsc rozrodu nadobnicy alpejskiej. 

 
Wyjaśnienie: 
Symbol * oznacza siedliska przyrodnicze 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)  


