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ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
z dnia 8 czerwca 2018 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Czerna PLH120034
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142,
10 i 650) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034 (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2014 r. poz. 4770) wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia;
2) Załącznik Nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Rafał Rostecki
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2018 r.
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot
ochrony
9130 Żyzna
buczyna
(Dentario
glandulosaeFagenion)

Działania ochronne

Obszar wdrażania

Nr

Działania związane z ochroną czynną

1.

Przebudowa
drzewostanu
w siedlisku 9130

Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

2.

Gospodarka leśna

Nr

Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych oraz monitoringiem stanu ochrony

3.

Monitoring stanu
ochrony siedliska
9130
oraz monitoring
realizacji działań
ochronnych

Przebudowa drzewostanu przez stopniowe usuwanie sosny,
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu
doprowadzenie drzewostanu do właściwego składu
gatunkowego,
zróżnicowanej
struktury
kępowej
i różnowiekowej.
Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania
planu zadań ochronnych.

Prowadzenie bieżącej gospodarki leśnej zgodnie z aktualnym
planem urządzenia lasu, ze szczególnym uwzględnieniem
działań w kierunku odtworzenia zasobów rozkładającego się
drewna oraz drzew martwych i zamierających.
Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania
planu zadań ochronnych.

Przeprowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska 9130
zgodnie z metodyką GIOŚ począwszy od 2019 r. W trakcie
prac monitoringowych należy zweryfikować efekt realizacji
działań ochronnych.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu
zadań ochronnych.

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Stanowiska nr 001d,
4f62 na mapie
stanowiącej załącznik
nr 7 do zarządzenia

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000/Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Krzeszowice

Stanowisko nr 4f62
na mapie stanowiącej
załącznik nr 7
do zarządzenia

Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Krzeszowice

Stanowiska nr 79ff,
aa01, 072a, 40db,
001d, 4f62 na mapie
stanowiącej załącznik
nr 7 do zarządzenia

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000
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9110 Kwaśna
buczyna
(LuzuloFagenion)

Nr

Działania związane z ochroną czynną

4.

Przebudowa
drzewostanu
w siedlisku 9110

Nr
5.

1303
Podkowiec
mały
Rhinolophus
hipposideros
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Przebudowa drzewostanu przez stopniowe usuwanie sosny,
wykonanie cięć pielęgnacyjnych mających na celu
doprowadzenie drzewostanu do właściwego składu
gatunkowego,
zróżnicowanej
struktury
kępowej
i różnowiekowej.
Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania
planu zadań ochronnych.
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Stanowiska nr ddd1,
eafd, 4242 na mapie
stanowiącej
załącznik nr 7
do zarządzenia

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000/ Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Krzeszowice

Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych oraz monitoringiem stanu ochrony
Monitoring stanu
ochrony siedliska
9110 oraz
monitoring
realizacji działań
ochronnych

Przeprowadzenie monitoringu stanu ochrony siedliska
9110 zgodnie z metodyką GIOŚ począwszy od 2019 r.
W trakcie prac monitoringowych należy zweryfikować
efekt realizacji działań ochronnych.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu
zadań ochronnych.

Stanowiska nr 4242,
eafd, ddd1 na mapie
stanowiącej
załącznik nr 7
do zarządzenia

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

Piwnica klasztoru
w Czernej (P1)
na mapie stanowiącej
załącznik nr 7
do zarządzenia

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000,
właściciel/zarządca
budynku na podstawie
porozumienia
ze sprawującym
nadzór nad obszarem
Natura 2000

Stanowisko kolonii rozrodczej podkowca małego (piwnica klasztoru w Czernej)
Nr

Działania związane z ochroną czynną

6.

Poprawa
warunków
termicznych
w piwnicach

Zmiana lokalizacji urządzeń grzewczych w piwnicy
pozwalająca na zwiększenie powierzchni dostępnej
dla nietoperzy i zmniejszenie presji ze strony
użytkowników budynku.
Działanie należy wykonywać w pierwszych latach
obowiązywania planu zadań ochronnych, wyłącznie
od 15.09. do 15.04.

7.

Poprawa
warunków
siedliskowych
w piwnicach

Oczyszczenie ścian i stropu z pyłu węglowego.
Działanie należy wykonywać w pierwszych latach
obowiązywania planu zadań ochronnych, wyłącznie
od 15.09. do 15.04.

8.

Sprzątanie guana

Usunięcie gromadzącego się guana. Zebrane odchody
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powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane.
Działanie należy wykonywać raz w roku, przez cały okres
obowiązywania planu zadań ochronnych, wyłącznie
od 15.09. do 15.04.

Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

9.

Utrzymanie
obecnej kubatury
schronienia
podkowca
małego

Nie
zmniejszanie
kubatury
piwnicy
dostępnej
dla nietoperzy (włącznie z niewielkimi niszami).
Działanie dotyczy całego okresu obowiązywania planu
zadań ochronnych.

10.

Oznakowanie
tabliczką
stanowiska
podkowca
małego

W widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem
obiektu należy umieścić trwałą tabliczkę zawierającą
informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie
dla stanowiska nietoperzy (sugerowana lokalizacja:
na drzwiach prowadzących do piwnicy). Tabliczka
powinna
zawierać
dane
kontaktowe
instytucji
odpowiedzialnej za udzielanie wskazówek dotyczących
właściwego gospodarowania (od strony przyrodniczej) w
obrębie schronienia oraz informację o odpowiedzialności
prawnej (art. 127 ustawy o ochronie przyrody) związanej
ze złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do
zwierząt chronionych.
Działanie należy wykonać w pierwszym roku
obowiązywania planu, utrzymanie oznakowania przez cały
okres obowiązywania planu zadań ochronnych.

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

11.

Utrzymanie
i oznakowanie
wlotów
dla nietoperzy
do piwnic

Pozostawienie co najmniej dwóch otworów wlotowych
od strony zachodniej do piwnic drożnych dla nietoperzy.
Utrzymanie oznakowania otworów tabliczkami z napisem
np. „wlot dla nietoperzy, nie zamykać!” umieszczonymi
w widocznym miejscu wewnątrz piwnicy.
Działanie dotyczy całego okresu obowiązywania planu

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000/
właściciel/zarządca
budynku na podstawie
porozumienia

Piwnica klasztoru
w Czernej (P1)
na mapie stanowiącej
załącznik nr 7
do zarządzenia

Właściciel/zarządca
budynku na podstawie
porozumienia
ze sprawującym
nadzór nas obszarem
Natura 2000
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zadań ochronnych.

ze sprawującym
nadzór nas obszarem
Natura 2000

W okresie rozrodu nietoperzy (tj. termin 15.04 do 15.09)
ograniczenie czasu spędzanego w piwnicach oraz liczby
osób do niezbędnego minimum.
Wskazany jest montaż wyłącznika czasowego (1/2 h)
lub innego
zabezpieczenia
elektronicznego
zapobiegającego
przypadkowemu
pozostawieniu
zapalonego
światła
w obrębie
piwnicy
będącej
schronieniem kolonii rozrodczej. Nieoświetlanie miejsc
największej koncentracji nietoperzy.
Działanie dotyczy całego okresu obowiązywania planu
zadań ochronnych.

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

Stanowiska zimowe (Jaskinia pod Bukami I, Jaskinia pod Bukami II i Sztolnia Galmanowa w Czernej)

1321 Nocek
orzęsiony
Myotis
emarginatus

Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

13.

Utrzymanie
zabezpieczeń
zimowisk

Montaż kraty w Sztolni (J3), konserwacja krat,
odtworzenie ich w przypadku zniszczenia lub kradzieży.
Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania
planu zadań ochronnych: otwarcie krat – pierwsza dekada
kwietnia, zamknięcie – pierwsza dekada października.

14.

Usuwanie
odpadów

Regularne usuwanie nielegalnie wysypywanych odpadów
z obiektów będących schronieniami zimowymi podkowca
małego.
Działanie do wykonania przez cały okres obowiązywania
planu zadań ochronnych.

Jaskinia pod Bukami
I (J1), Jaskinia
pod Bukami II (J2)
i Sztolnia
Galmanowa
w Czernej (J3)
na mapie stanowiącej
załącznik nr 7
do zarządzenia

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

Wschodnia

Sprawujący nadzór

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000/Nadleśnictwo
Krzeszowice

Stanowisko kolonii rozrodczej nocka orzęsionego (strych klasztoru w Czernej)
Nr

Działania związane z ochroną czynną

15.

Odgrodzenie

Montaż przegrody pomiędzy częścią strychu użytkowaną
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części strychu
zasiedlanej
przez nietoperze
od części
użytkowanej

w celach gospodarczych i częścią zasiedloną przez
nietoperze. Przegroda ta w górnej części powinna posiadać
wlot drożny dla nietoperzy.
Działanie należy wykonać w pierwszych latach
obowiązywania planu, utrzymanie efektu przez cały okres
obowiązywania planu zadań ochronnych.

i południowa część
strychu klasztoru
w Czernej (S2)
na mapie stanowiącej
załącznik nr 7
do zarządzenia

nad obszarem Natura
2000

16.

Sprzątanie guana
na strychu

Usunięcie gromadzącego się guana. Zebrane odchody
powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane.
Działanie należy wykonywać raz w roku, przez cały okres
obowiązywania planu zadań ochronnych, wyłącznie
od 15.09. do 15.04.

Strych klasztoru
w Czernej (S2)
na mapie stanowiącej
załącznik nr 7
do zarządzenia

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000,
właściciel/zarządca
budynku na podstawie
porozumienia
ze sprawującym
nadzór nas obszarem
Natura 2000

Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

17.

Oznakowanie
stanowiska nocka
tabliczką

Strych klasztoru
w Czernej (S2)
na mapie stanowiącej
załącznik nr 7
do zarządzenia

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

W widocznym miejscu, skonsultowanym z gospodarzem
obiektu należy umieścić trwałą tabliczkę zawierającą
informacje o działaniach mogących stanowić zagrożenie
dla stanowiska nietoperzy (sugerowane lokalizacje:
na drzwiach prowadzących na strych klasztoru i do części
strychu zasiedlanej przez nietoperze). Tabliczka powinna
zawierać dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnej
za udzielanie wskazówek dotyczących właściwego
(od strony przyrodniczej) gospodarowania w obrębie
schronienia oraz informację o odpowiedzialności prawnej
(art. 127 ustawy o ochronie przyrody) związanej ze
złamaniem zakazów obowiązujących w odniesieniu do
zwierząt chronionych.
Działanie należy wykonać w pierwszym roku
obowiązywania planu, utrzymanie oznakowania przez cały
okres obowiązywania planu zadań ochronnych.
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18.

Utrzymanie
i oznakowanie
wlotów na strych

Pozostawienie jednego trwałego otworu wlotowego
na strych drożnego przez cały rok. Pozostałe nietrwałe
wloty w postaci uchylnych okien powinny być otwierane
w okresie wiosennym (od 1 kwietnia). W miejscu trwałego
wlotu należy zachować oznaczenie tablicą z napisem „wlot
dla nietoperzy, nie zamykać!”. Nietrwałe wloty powinny
być również oznaczone niewielką tablicą z napisem „wlot
dla nietoperzy, otwarty w okresie od 1 kwietnia
do 15 października”. Tablice powinny być umieszczone
w widocznym miejscu wewnątrz strychu, jednoznacznie
identyfikując otwór wlotowy.
Utrzymanie oznakowania i drożności wlotów przez cały
okres obowiązywania planu zadań ochronnych.

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000,
właściciel/zarządca
budynku na podstawie
porozumienia
ze sprawującym
nadzór nas obszarem
Natura 2000

19.

Ograniczenia
użytkowania
części strychu

W okresie rozrodu kolonii nietoperzy (tj. termin 15.04
do 15.09)
ograniczenie
użytkowania
południowej
i wschodniej części strychu do niezbędnych prac
związanych z jego utrzymaniem. W okresie licznej
obecności nietoperzy ograniczenie czasu spędzonego
na strychu oraz liczby osób do niezbędnego minimum.
Wskazany jest montaż wyłącznika czasowego (1/4 h)
lub innego
zabezpieczenia
elektronicznego
zapobiegającego
przypadkowemu
pozostawieniu
zapalonego światła w obrębie strychu będącego
schronieniem kolonii rozrodczej.
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu
zadań ochronnych

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

Zalecenia dla całego obszaru Natura 2000
Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

20.

Utrzymanie
zacienionych
wlotów
dla nietoperzy

Wloty dla nietoperzy należy utrzymywać zaciemnione,
a ewentualne oświetlenie nocne budynku nie powinno
obejmować ścian z otworami wlotowymi (na strych
i do piwnic).

Bezpośrednie
otoczenie klasztoru
(S3) na mapie
stanowiącej

Właściciel/zarządca
budynku na podstawie
porozumienia
ze sprawującym

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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załącznik nr 7
do zarządzenia

Utrzymanie zwartości i ciągłości drzew w najbliższym
otoczeniu klasztoru. Wycinka drzew czy krzewów
oraz znacząca redukcja koron, powinny być poprzedzone
nasadzeniami
młodych
drzew
i krzewów,
uzupełniającymi luki.
Działanie dotyczy całego okresu obowiązywania planu
zadań ochronnych.

nadzór nad obszarem
Natura 2000

21.

Utrzymanie
zwartości drzew
i krzewów
w najbliższym
otoczeniu klasztoru

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

Nr

Działania związane z monitoringiem realizacji działań ochronnych oraz monitoringiem stanu ochrony

22.

Monitoring stanu
ochrony
nietoperzy

Monitoring stanu ochrony nocka orzęsionego i podkowca
małego
w
koloniach
rozrodczych
w klasztorze
oraz w schronieniach zimowych należy wykonać zgodnie
z przyjętą metodyką GIOŚ.
Działanie rozpocząć w pierwszym roku obowiązywania
planu zadań ochronnych.

Piwnica i strych
klasztoru (S1, S2),
bezpośrednie
otoczenie klasztoru
(S3), schronienia
zimowe (J1, J2 i J3)
i pozostały teren w
granicach obszaru
Natura 2000
na mapie stanowiącej
załącznik nr 7
do zarządzenia

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000

23.

Nadzór
przyrodniczy
(chiropterologicz
ny)

Nadzór RDOŚ (w razie potrzeby specjalistyczna
konsultacja z chiropterologiem) nad właściwym, zgodnym
z wymaganiami nietoperzy przebiegiem wszystkich prac
z zakresu 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 dotyczy całego okresu obowiązywania planu

Cały obszar Natura
2000

Sprawujący nadzór
nad obszarem Natura
2000
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2018 r.
Wskazania do zmian w istniejącym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Nowa Góra, Miękinia, Czerna, Paczółtowice, Żary, Dębnik
i Siedlec w Gminie Krzeszowice w ich granicach administracyjnych, z wyłączeniem
terenów objętych zmianami planu po roku 1995, niezbędne dla utrzymania
lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000
Nazwa dokumentu

Wskazanie do zmiany

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Nowa Góra, Miękinia, Czerna,
Paczółtowice, Żary, Dębnik i Siedlec w Gminie
Krzeszowice w ich granicach administracyjnych,
z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu
po roku 1995

W części graficznej „Miejscowego planu…”
należy wrysować granicę istniejących
obszarów Natura 2000 Dolinki Jurajskie
PLH120005 oraz Czerna PLH120034

Uchwała nr XVII/154/2004 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 48, poz. 627,
z późn. zm.)

