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U Z A S A D N I E N I E 
 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 
został wyznaczony w związku z wypełnieniem zobowiązań Państwa Polskiego względem wymogów 
wynikających z dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L 206 z 22.7.1992, str. 7-50, z późn. zm.), na 
podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy 
dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (Dz. U. UE L 33/1 z 8.2.2011).. 

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) do zadań regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska należy w szczególności ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 
na zasadach i w zakresie określonymi ustawą 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), dalej zwaną ustawą o ochronie przyrody. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, dla obszaru Natura 
2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu ochrony na okres 20 lat. Na podstawie 
art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w 
drodze rozporządzenia, plan ochrony dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania i 
przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 
dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Szczegółowy tryb sporządzania projektu planu ochrony oraz zakres prac koniecznych do 
wykonania na potrzeby przygotowania projektu planu, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 64, poz. 402, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody, projekt planu ochrony dla obszaru Natura 
2000 zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 
ochrony; 

3) określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów 
ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności 
sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w szczególności do: 
a) innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000, 
b) zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji zabudowy 
możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz 
obszarów wyłączonych z zalesiania, 
c) zagospodarowania obszarów morskich, 
d) gospodarowania wodami, 
e) gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, 
f) śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być zachowana lub 
odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych; 

4) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach 
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar 
Natura 2000; 
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5) określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za 
ich realizację; 

6) wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i 
ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony; 

7) określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków; 
8) określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i 

zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony. 
Zakres działań ochronnych, o których mowa w ust. 8 pkt 5, może obejmować w szczególności: 

1) ochronę czynną lub odtwarzanie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt, będących przedmiotem ochrony; 

2) utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000; 
3) rozmieszczenie obiektów i urządzeń służących celom ochrony obszaru Natura 2000; 
4) stosunki wodne, w tym gospodarowanie wodami; 
5) gospodarkę rolną, leśną i rybacką, w tym: 

a) kierunki kształtowania przestrzeni produkcyjnej, 
b) wskazanie obszarów, które powinny być zalesione, oraz obszarów wyłączonych z 
zalesiania, 
c) wskazanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być 
zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych; 

6) warunki zagospodarowania terenów oraz ich użytkowania, w tym w zależności od potrzeb 
wskazanie: 
a) terenów przeznaczonych pod zabudowę, 
b) lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 
c) lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. 

Organ sporządzający projekt planu ochrony, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 5 ustawy o 
ochronie przyrody, ma obowiązek zapewnienia możliwości zainteresowanym osobom i podmiotom 
prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem projektu tego 
dokumentu, a także, zgodnie z regulacją przepisu art. 29 ust. 6 ww. ustawy, obligatoryjnie zapewnia 
możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego 
przedmiotem jest sporządzenie projektu dokumentu. 

Na podstawie art. 27a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody organem sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 
został sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 29 ust. 8 ustawy o ochronie 
przyrody oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania 
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000. W procesie planistycznym dokonano szeregu 
czynności: 
1. Dokonano opisu granic obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Gorlickiego PLH120094 w formie 

wektorowej warstwy informacyjnej, w oparciu o wyznaczenie punktów węzłowych, dla których 
podano współrzędne w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, zgodnie z 
wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247). 

2. Ustalono teren objęty projektem planu ochrony. Na podstawie dokonania czynności 
weryfikujących stwierdzono, że w przedmiotowym postępowaniu legislacyjnym nie zachodzi 
przesłanka do wyłączenia z planowania, obszaru Natura 2000 lub jego części, w związku z 
sytuacją, o której mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody. 

3. Ustalono przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 
PLH120094. Przeanalizowano dane o obszarze przekazane do Komisji Europejskiej w formie 
Standardowego Formularza Danych (SDF), a także dokonano szczegółowej analizy dostępnych 
danych naukowych oraz wyników badań terenowych wykonanych w ramach prac związanych ze 
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sporządzeniem projektu planu ochrony. Zgodnie z aktualnym Standardowym Formularzem Danych 
obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094, przedmiotami jego 
ochrony są:  
- żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (kod 9130), 
- jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion 
pseudoplatani) (kod *9180)1, a także 
- podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) (kod 1303),  
- nocek duży (Myotis myotis) (kod 1324), 
- kumak górski (Bombina variegata) (kod 1193), 
- traszka karpacka (Lissotriton montandoni) (kod 5702) i 
- nadobnica alpejska (Rosalia alpina) (kod 1087). 

4. Ustalono oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 – na 
podstawie parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. 
w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, a także indywidualnego 
zestawu wskaźników, przyjętych na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu, o którym 
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody oraz raportów i notyfikacji, o których mowa w 
art. 38 tej ustawy. Po uwzględnieniu wyników prac terenowych stan ochrony przedmiotów ochrony 
oceniono następująco:  
- żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (kod 9130) – stan 
właściwy (FV), 
- jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion 
pseudoplatani) (kod *9180)2 – stan właściwy (FV), 
- podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) (kod 1303) – stan niezadowalający (U1),  
- nocek duży (Myotis myotis) (kod 1324) – stan niezadowalający (U1), 
- kumak górski (Bombina variegata) (kod 1193) – stan właściwy (FV), 
- traszka karpacka (Lissotriton montandoni) (kod 5702) – stan zły (U2), 
- nadobnica alpejska (Rosalia alpina) (kod 1087) – stan zły (U2). 

5. Ustalono i przeanalizowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla utrzymania lub osiągnięcia 
właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu 
Gorlickiego PLH120094. Uwzględniono przy tym prawdopodobne kierunki zmian uwarunkowań 
przyrodniczych, społecznych i gospodarczych oraz ich możliwy wpływ na parametry i wskaźniki 
oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy uznano, iż do najistotniejszych istniejących i/lub potencjalnych zagrożeń obszaru należy w 
szczególności zaliczyć: niekontrolowaną penetrację drzewostanów poza wyznaczonymi szlakami 
powodującą niszczenie runa w siedliskach, nielegalne poruszanie się po lesie samochodami, 
motocyklami terenowymi, zaśmiecanie siedlisk, umyślne niszczenie drzew i runa, drapieżnictwo w 
koloniach rozrodczych nietoperzy, niepokojenie przez ludzi nietoperzy w sezonie rozrodczym, zły 
stan techniczny dachu pogarszający stan siedliska nietoperzy, konserwacja strychu i dachu w 
sezonie rozrodczym nietoperzy oraz z użyciem szkodliwych substancji i materiałów, zamknięcie 
wlotów dla nietoperzy, przerwanie tras migracji z kolonii na żerowiska oraz pomiędzy koloniami 
poprzez ogałacanie drzew, usunięcie drzew i krzewów tworzących korytarz migracyjny, 
niewłaściwe oświetlenie budynków, rozjeżdżanie osobników płazów na drogach, przetrzymywanie 
drewna bukowego na składach drewna w okresie pojawu imagines nadobnicy. 

                                                 
1 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) 
 
2 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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6. Ustalono warunki utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 
obszaru, zachowania integralności obszaru oraz spójności sieci Natura 2000 do osiągnięcia w 
okresie obowiązywania planu ochrony.  
W odniesieniu do siedlisk leśnych zaplanowano utrzymanie stanu ochrony oraz poprawę trwałości 
oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, zwiększenie udziału martwego drewna 
stojącego i leżącego w buczynach oraz zmniejszenie antropopresji i ograniczenie wandalizmu. Dla 
jaworzyn warunkiem utrzymana właściwego stanu zachowania jest odstąpienie od gospodarczego 
wykorzystania drzewostanu. Dla nietoperzy zaplanowano m.in.: wykonanie zabezpieczeń kolonii 
letnich nietoperzy oraz ich utrzymanie, osiągnięcie właściwego stanu ochrony na wszystkich 
zinwentaryzowanych stanowiskach poprzez poprawę parametru stanu siedliska i perspektyw 
ochrony oraz utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych oraz bazy żerowiskowej. Warunkiem 
związanym z zachowaniem tras migracji nietoperzy jest utrzymania zadrzewień śródpolnych, 
przydrożnych oraz nadwodnych. Dla płazów warunkiem utrzymania (kumak górski) bądź 
odtworzenia (traszka karpacka) właściwego stanu ochrony jest zapewnienie odpowiedniej liczby 
zbiorników wodnych o dogodnych warunkach do rozmnażania płazów. Powyższe warunki, zostały 
sformułowane przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz 
panujących ograniczeń (wynikających ze środków technicznych i aktualnego stanu wiedzy). 

7. Dokonano analizy zapisów obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin pokrywających 
się z obszarem Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094. Zaproponowano, 
aby w  dokumentach, które tego nie zawierały wskazać informację (nazwę i granicę) o obszarze 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094. Ponadto wskazano na 
konieczność wprowadzenia ustaleń zapewniających 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) 
oraz zieleni wysokiej w bezpośrednim otoczeniu budynków, będących stanowiskami kolonii 
rozrodczych nietoperzy z zastrzeżeniem, że usuwanie drzew i krzewów na trasie warunkuje 
zastosowanie nasadzeń zastępczych uzupełniających lukę w trasie przelotu. 

8. Ustalono działania ochronne zapewniające skuteczne i efektywne osiągnięcie celów działań 
ochronnych. W przypadku siedlisk leśnych przewidziano m.in.: w żyznych buczynach poprawę 
cech strukturalnych oraz zwiększenie bioróżnorodności i stopnia ochrony w siedlisku poprzez 
odpowiednie prowadzenie gospodarki leśnej (zwiększenie ilości martwego drewna), prowadzenie 
wspólnych patroli Straży Leśnej i Policji celem ograniczenia penetracji obszarów leśnych przez 
pojazdy spalinowe, dla jaworzyn pozostawienie bez gospodarowania płatów siedliska oraz buforeu 
ochronnego. Dla chronionych w obszarze nietoperzy zaplanowano działania, w tym: 
zabezpieczenie strychów przed odchodami nietoperzy poprzez budowę platform, zabezpieczenie 
folią oraz regularne sprzątanie, odpowiednie oznaczenie budynków oraz wlotów dla nietoperzy, 
właściwą gospodarkę zielenią wysoką w bezpośrednim sąsiedztwie kościołów, ograniczenie 
wpływu drapieżników, opracowanie planów gospodarowania zadrzewieniami w miejscowościach, 
w których znajdują się kolonie rozrodcze, utrzymanie drożności tras przelotu oraz powierzchni i 
spójności żerowisk. W związku ze ścisłym powiązaniem stanu zachowania przedmiotów ochrony, 
w szczególności nietoperzy, ze stanem wiedzy i nastawieniem właścicieli i zarządzających 
nieruchomościami, przewidziano przeprowadzenie na terenie całego obszaru działań 
informacyjnych i edukacyjnych. Działaniami ochronnymi dla płazów jest czynna ochrona 
istniejących zbiorników wodnych oraz tworzenie nowych. Działania ochronne dla nadobnicy 
alpejskiej polegają na modyfikacji metod gospodarowania w drzewostanach z udziałem buka. 

9. Określono wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków zwierząt i 
ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony. 

10. Zaprojektowano działania dotyczące monitoringu stanu ochrony wszystkich przedmiotów ochrony 
obszaru, monitoringu realizacji działań ochronnych oraz ich skutków. Monitoring stanu ochrony 
realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi standardami metodycznymi stosowanymi w 
monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
w ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska. 

11. Podczas prac nad projektem przeanalizowano przebieg granic obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094. W wyniku prac uzyskano dane o koloniach 
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rozrodczych nietoperzy zlokalizowanych w budynkach poza granicami obszaru. W przypadku 
kościoła w Ropie zaproponowano powiększenie obszaru Natura 2000 w formie zaakceptowanej 
przez właścicieli gruntów i lokalną społeczność. Dla pozostałych lokalizacji nie wskazano 
proponowanych granic powiększenia obszaru, gdyż uznano, że w pierwszej kolejności propozycję 
powiększenia obszaru należy skonsultować z lokalnymi społecznościami, których to dotyczy.  

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, wykonując dyspozycję określoną 

przepisem art. 29 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla obszaru 
Natura 2000, a także art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, obwieszczeniem z dnia 28.08.2013 r. znak: OP-II.082.2.4.2013.KP, 
podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony 
dla obszaru Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 poprzez: 
− wywieszenie na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w dniach 

od 28.08.2013 r. do 09.07.2014 r. 
− opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie; 

− wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Uście Gorlickie, Urzędu Gminy Ropa, Urzędu 
Gminy Gorlice i Urzędu Gminy Sękowa; 

opublikowanie ogłoszenia w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu (Gazeta 
Krakowska, 28.08.2013 r.). 

 
Realizując postanowienia art. 29 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Krakowie umożliwił zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym 
działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono 
obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094, udział w pracach 
związanych ze sporządzaniem tego projektu. W tym celu podjęto wieloetapowe działania z udziałem 
społeczeństwa.  

W pierwszym etapie prac nad planem ochrony dokonano identyfikacji podmiotów 
potencjalnie zainteresowanych opracowaniem planu, w tym: podmioty związane z ochroną obszaru 
oraz z jego gospodarczym wykorzystaniem, lokalne samorządy, organizacje pozarządowe. Proces 
komunikacji ze społeczeństwem odbywał się wieloetapowo. W dniu 13 grudnia 2013 r. w Ropie 
odbyło się pierwsze spotkanie z osobami zainteresowanymi opracowywaniem planu, które miało na 
celu przekazanie informacji o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000, przedstawienie 
harmonogramu prac oraz utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy.  

Zaproszeni przedstawiciele organów, instytucji oraz podmiotów zainteresowanych ochroną 
obszaru, stworzyli tzw. Zespół Lokalnej Współpracy tj. grupę roboczą pracującą nad wypracowaniem 
projektu planu, a także szeroko i wnikliwie dyskutującą nad kolejnymi etapami powstawania projektu 
przedmiotowego dokumentu. W skład Zespołu Lokalnej Współpracy obszaru Natura 2000 Ostoje 
Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 weszli przedstawiciele m.in.:  
− Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie; 
− wykonawcy dokumentacji planu ochrony; 
− Wojewody Małopolskiego; 
− Urzędów Gmin: Ropa, Uście Gorlickie, Gorlice (w), Sękowa,  
− Starostwa Powiatowego w Gorlicach; 
− Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, 
− Nadleśnictwa Łosie i Nadleśnictwa Gorlice, 
− parafii, w których położone są kościoły z koloniami rozrodczymi nietoperzy, 
− muzeum zarządzającym Kasztelem w Szymbarku, 
− Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie. 

Kolejne spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy odbyły się: 21 sierpnia 2014 r. w Uściu 
Gorlickim, 30 października 2014 r. w Szymbarku i 15 grudnia 2014 r. w Ropie. Celem spotkań 
dyskusyjnych było wypracowanie przez ich uczestników wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000 
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uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony przedmiotów ochrony przy wykorzystaniu wiedzy 
naukowej, jak również potrzeb osób oraz podmiotów korzystających z obszaru do zrównoważonego 
rozwoju. Wnoszone na bieżąco w trakcie prac Zespołu Lokalnej Współpracy uwagi i wnioski 
członków grupy miały realny wpływ na ostateczną treść projektu dokumentu. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 29 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, w dniu 
1 grudnia 2016 r. ukazało się obwieszczenie znak: OP-II.6320.7.10.2016.KP Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie informujące o możliwości zapoznania się oraz składania uwag 
i wniosków do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla obszaru 
Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094. Obwieszczenie zostało podanego 
publicznej wiadomości poprzez: 
− wywieszenie na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie; 
− opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie; 

− wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Uście Gorlickie, Urzędu Gminy Ropa, Urzędu 
Gminy Gorlice i Urzędu Gminy Sękowa; 

− opublikowanie w dniu 01.12.2016 r. ogłoszenia w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu 
zasięgu (Gazeta Krakowska). 

 
Projekt rozporządzenia i dokumentacja do planu ochrony zostały umieszczone na stronie 

internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz były dostępne w siedzibie 
RDOŚ w Krakowie. Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków. 

 
 


