
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE 

z dnia 8 sierpnia 2014 roku 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  
Puszcza Niepołomicka PLB120002 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, 

628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805 i 850) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomicka PLB120002, 

zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 6. Działania ochronne i działania monitoringowe ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 7. Wskazania do zmian w istniejących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kłaj oraz Gminy Niepołomice, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 

Rafał Rostecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 4390



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  

z dnia 8 sierpnia 2014 r. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 

Rafał Rostecki 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 4390



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia 8 sierpnia 2014 r. 
 

Mapa obszaru Natura 2000 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 

Rafał Rostecki 
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Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

 
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków 

zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony 
 

Lp. 
Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenia 

Istniejące Opis zagrożenia 

1. A220 puszczyk 

uralski Strix 

uralensis 

A02 Zmiana sposobu uprawy 

B01 Zalesianie terenów otwartych 

K02 Ewolucja biocenotyczna 

Ograniczenie bazy pokarmowej 

spowodowane zanikaniem terenów 

otwartych w sąsiedztwie terytoriów 

lęgowych w związku ze zmianą sposobów 

rolniczego wykorzystania terenu, sukcesją 
naturalną lub zalesianiem. 

 

E01.01 Ciągła miejska zabudowa 

E01.02 Nieciągła miejska 

zabudowa 

E01.03 Zabudowa rozproszona 

E01.04 Inne typy zabudowy 

Ograniczenie bazy pokarmowej 

spowodowane zanikaniem terenów 

otwartych w sąsiedztwie terytoriów 

lęgowych w związku z zajęciem terenu 

pod zabudowę lub inwestycje przemysłowe. 

 

Potencjalne Opis zagrożenia 

C01.01 Wydobywanie piasku 

i żwiru 

C01.07 Inna działalność górnicza 

lub wydobywcza, nie wspomniana 

powyżej 

Ograniczenie bazy pokarmowej 

spowodowane zanikaniem terenów 

otwartych w sąsiedztwie terytoriów 

lęgowych w związku z zajęciem terenu 

pod inwestycje przemysłowe. 

 

B02.02 Wycinka lasu 

B02.04 Usuwanie martwych 

i umierających drzew 

Likwidacja istniejących i potencjalnych 

miejsc gniazdowania w wyniku usuwania 

drzew złamanych, martwych i dziuplastych. 

 

G05 Inna ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez działalność 
człowieka 

Płoszenie lub niepokojenie ptaków 

w sezonie lęgowym przez fotografów 

przyrody. 

 

F03.02.01 Kolekcjonowanie 

(ptaków) 

F03.02.02 Wyjmowanie z gniazd 

F03.02.03 Chwytanie, trucie, 

kłusownictwo 

 

Zwiększona śmiertelność ptaków 

lub zmniejszenie sukcesu lęgowego 

w wyniku nielegalnego pozyskania ze stanu 

dzikiego, niszczenia gniazd i lęgów. 

D01.02 Drogi, autostrady 

D01.04 Drogi kolejowe, w tym 

TGV 

 

Zwiększona śmiertelność ptaków w wyniku 

kolizji z pojazdami mechanicznymi. 

D02.01.01 Napowietrzne linie 

elektryczne i telefoniczne 

Zwiększona śmiertelność ptaków w wyniku 

kolizji z napowietrznymi liniami 

energetycznymi. 
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2. A236 dzięcioł 
czarny 

Dryocopus 

martius 

Potencjalne Opis zagrożenia 

B02.02 Wycinka lasu 

B02.04 Usuwanie martwych 

i umierających drzew 

Ograniczenie bazy pokarmowej w wyniku 

usuwania z lasu martwych i zamierających 

drzew w trakcie zabiegów sanitarnych. 

 

Zmniejszenie się powierzchni 

potencjalnego siedliska gatunku w wyniku 

wyrębu starych drzewostanów, 

uproszczenia struktury przestrzennej 

i wiekowej drzewostanów. 

 

Likwidacja istniejących i potencjalnych 

miejsc gniazdowania w wyniku usuwania 

starych drzew lub drzew z dziuplami w 

trakcie trzebieży późnych. 

 

Zmniejszenie sukcesu lęgowego w wyniku 

usuwania drzew z dziuplami w trakcie 

sezonu lęgowego. 

 

D01.02 Drogi, autostrady 

D01.04 Drogi kolejowe, w tym 

TGV 

Zwiększona śmiertelność ptaków w wyniku 

kolizji z pojazdami mechanicznymi. 

 

3. A238 dzięcioł 

średni 

Dendrocopos 

medius 

Potencjalne Opis zagrożenia 

B02.02 Wycinka lasu 

B02.04 Usuwanie martwych 

i umierających drzew 

Ograniczenie bazy pokarmowej w wyniku 

usuwania z lasu martwych i zamierających 

drzew w trakcie zabiegów sanitarnych. 

 

Zmniejszenie się powierzchni 

potencjalnego siedliska gatunku w wyniku 

wyrębu starych drzewostanów dębowych. 

 

Likwidacja istniejących i potencjalnych 

miejsc gniazdowania w wyniku usuwania 

starych drzew lub drzew z dziuplami  

w trakcie trzebieży późnych. 

 

Zmniejszenie sukcesu lęgowego w wyniku 

usuwania drzew z dziuplami w trakcie 

sezonu lęgowego. 

 

D01.02 Drogi, autostrady 

D01.04 Drogi kolejowe, w tym 

TGV 

Zwiększona śmiertelność ptaków w wyniku 

kolizji z pojazdami mechanicznymi. 

 

4. A321 

muchołówka 

białoszyja 

Ficedula 

albicollis 

Potencjalne Opis zagrożenia 

B02.02 Wycinka lasu 

B02.04 Usuwanie martwych 

i umierających drzew 

Zmniejszenie się powierzchni 

potencjalnego siedliska gatunku w wyniku 

wyrębu starych drzewostanów. 

 

Likwidacja istniejących i potencjalnych 

miejsc gniazdowania w wyniku usuwania 

drzew z dziuplami, martwych 

zamierających w trakcie trzebieży późnych 

i zabiegów sanitarnych. 
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Zmniejszenie sukcesu lęgowego w wyniku 

usuwania drzew z dziuplami w trakcie 

sezonu lęgowego. 

 

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych 

B02 Gospodarka leśna i 

plantacyjna i użytkowanie lasów  

i plantacji 

 

Zmniejszenie się powierzchni 

potencjalnego siedliska gatunku w wyniku 

uproszczenia struktury przestrzennej i 

wiekowej drzewostanów. 

G05.07 Niewłaściwie realizowane 

działania ochronne lub ich brak 

K03.04 Drapieżnictwo 

Zmniejszenie sukcesu lęgowego w wyniku 

nieprawidłowo realizowanych zabiegów 

ochrony czynnej, w tym stosowanie 

nieodpowiednio skonstruowanych budek 

lęgowych, umożliwiających łatwą 
penetrację przez drapieżniki oraz 

niewłaściwe ich rozmieszczenie. 

 

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 

Rafał Rostecki 
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Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

 

Cele działań ochronnych 

 

Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1. A220 puszczyk uralski Strix 

uralensis 

Utrzymanie aktualnego stanu ochrony (utrzymanie 

oceny stanu właściwego (FV)* parametru siedlisko 

gatunku). 

2. A236 dzięcioł czarny Dryocopus 

martius 

Utrzymanie aktualnego stanu ochrony (utrzymanie 

oceny stanu właściwego (FV)* parametru siedlisko 

gatunku). 

3. A238 dzięcioł średni 

Dendrocopos medius 

Utrzymanie aktualnego stanu ochrony (utrzymanie 

oceny stanu właściwego (FV)* parametru siedlisko 

gatunku). 

4. A321 muchołówka białoszyja 

Ficedula albicollis 

Utrzymanie aktualnego stanu ochrony (utrzymanie 

oceny stanu właściwego (FV)* parametru siedlisko 

gatunku). 

 

Wyjaśnienia:  

* FV (stan właściwy) – symbol oceny parametrów stanu ochrony gatunku (Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 /Dz. U. Nr 34, 

poz. 186 z późn. zm./) 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 

Rafał Rostecki 
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Załącznik Nr 5 
do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

 

Działania ochronne i działania monitoringowe ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania 

 

Przedmiot 

ochrony 
Działania ochronne Obszar wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
za wykonanie 

Dotyczące ochrony czynnej gatunków zwierząt i ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

A220 puszczyk 

uralski Strix 

uralensis 

1. Ochrona istniejących miejsc gniazdowania puszczyka uralskiego. 
Wyznaczenie kęp ochronnych drzewostanu wokół znanych gniazd puszczyka uralskiego 

o promieniu co najmniej równym wysokości drzewa, na którym zlokalizowane jest 

gniazdo. Wprowadzenie zakazu wszelkich prac leśnych w wyznaczonych kępach 

ochronnych w okresie od 1 lutego do 31 lipca. Wyznaczanie kęp prowadzić na podstawie 

rozpoznania miejsc gniazdowania prowadzonego przez sprawującego nadzór nad 

obszarem Natura 2000 i dodatkowego rozpoznania przez Nadleśnictwo w ramach 

czynności gospodarczych po uprzednim przeszkoleniu służby leśnej. 

 
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Tereny leśne w całym 

obszarze 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

Nadleśnictwo 

Niepołomice, 

sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

2. Ochrona potencjalnych miejsc gniazdowania puszczyka uralskiego. 
a) Pozostawianie w trakcie wszelkich prac leśnych drzew z gniazdami ptaków 

szponiastych wraz z grupą drzew otaczających w promieniu co najmniej równym 

wysokości drzewa, na którym zlokalizowane jest gniazdo. Zaniechanie wszelkich prac 

leśnych w bezpośrednim sąsiedztwie gniazda w okresie lęgowym od 1 lutego do 31 lipca. 

b) Pozostawianie zamierających i martwych drzew stojących dużych rozmiarów 

oraz drzew dziuplastych dużych rozmiarów (o pierśnicy powyżej 50 cm). 

 
Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadleśnictwo 

Niepołomice, 

sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

3. Utrzymanie różnorodności siedlisk 
Utrzymanie w kompleksie leśnym różnorodnych siedlisk: zróżnicowane wiekowo 

i piętrowo drzewostany, polany, zręby, drogi leśne poprzez realizację zabiegów 

w drzewostanach zgodnie z Planem Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Niepołomice na 

okres gospodarczy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r.  

Nadleśnictwo 

Niepołomice 
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Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

4. Promowanie gospodarki kośnej, kośno-pasterskiej i pasterskiej 
Promowanie kośnego, kośno-pasterskiego i pasterskiego użytkowania na obszarach 

trwałych użytków zielonych sąsiadujących z obszarami występowania gatunku. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Kompleksy polno 

- łąkowe w granicach 

obszaru Natura 2000 

(działki rolne /tj. grunty 

orne, łąki i pastwiska/ 

oraz nieużytki) 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Ośrodki 

Doradztwa 

Rolniczego 

5. Utrzymanie integralności  i powierzchni terenów otwartych 
Utrzymanie integralności i powierzchni terenów otwartych sąsiadujących z terenami 

leśnymi poprzez kontrolowanie rozwoju zabudowy i terenów przemysłowych 

oraz zalesiania użytków i nieużytków rolnych poprzez prowadzenie procedur ocenowych 

dla planów i przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Gminy, starostwa, 

sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Niepołomice 

A236 dzięcioł 

czarny 

Dryocopus 

martius 

6. Ochrona istniejących miejsc gniazdowania dzięcioła czarnego 
W drzewostanach rębnych pozostawianie drzew z dziuplami zajętymi aktualnie 

przez dzięcioła czarnego wraz z grupą drzew otaczających w promieniu co najmniej 

równym wysokości drzewa z zajętą dziuplą. 
W pozostałych drzewostanach pozostawianie drzew z zajętymi aktualnie przez dzięcioła 

czarnego dziuplami w trakcie wszelkich prac leśnych. 

Wyznaczanie kęp i ochronę pojedynczych drzew prowadzić na podstawie rozpoznania 

miejsc gniazdowania prowadzonego przez sprawującego nadzór nad obszarem Natura 

2000 i dodatkowego rozpoznania przez Nadleśnictwo w ramach czynności 

gospodarczych po uprzednim przeszkoleniu służby leśnej. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Tereny leśne w całym 

obszarze 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Niepołomice 

7. Ochrona potencjalnych miejsc gniazdowania dzięcioła czarnego. 
Pozostawianie drzew dziuplastych, jako potencjalnych miejsc gniazdowania gatunku. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadleśnictwo 

Niepołomice 
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8. Utrzymanie właściwej struktury przestrzennej i wiekowej w drzewostanach 

rębnych w siedlisku dzięcioła czarnego. 
Pozostawianie w iglastych drzewostanach rębnych grup drzew odpowiednich do 

zasiedlenia przez dzięcioła czarnego, tzn. w wieku powyżej 100 lat (głównie sosen). 

Pozostawiona grupa drzew powinna mieć średnicę co najmniej równą dwukrotnej 

wysokości najwyższego drzewa w grupie, udział drzew w wieku powyżej 100 lat 

powinien stanowić nie mniej niż 50% grupy. W celu ochrony starodrzewu należy 

utrzymać lub zwiększyć powierzchnię drzewostanów w wieku powyżej 100 lat 

(w odniesieniu do powierzchni aktualnej na czas wejścia w życie planu zadań 
ochronnych, tj. 1 818 ha). 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadleśnictwo 

Niepołomice, 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Krakowie 

A238 dzięcioł 

średni 

Dendrocopos 

medius 

9. Rozpoznanie miejsc gniazdowania dzięcioła średniego 
Przeprowadzanie oględzin drzew po uprzednim przeszkoleniu służby leśnej w celu 

rozpoznania miejsc gniazdowania w ramach wyznaczania trzebieży, przygotowania 

powierzchni zrębowych oraz innych prac gospodarczych. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Tereny leśne w całym 

obszarze 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Niepołomice 

10. Ochrona istniejących miejsc gniazdowania dzięcioła średniego. 
W drzewostanach pozostawianie drzew z zajętymi aktualnie przez dzięcioła średniego 

dziuplami w trakcie prowadzenia wszelkich prac leśnych. Działanie do wykonania po 

uprzednim przeszkoleniu służby leśnej. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Niepołomice 

11. Ochrona potencjalnych miejsc gniazdowania dzięcioła średniego. 
Pozostawianie drzew dziuplastych jako potencjalnych miejsc gniazdowania gatunku. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadleśnictwo 

Niepołomice 

12. Ochrona właściwej struktury przestrzennej i wiekowej w drzewostanach 
rębnych dla dzięcioła średniego 
Pozostawianie w drzewostanach rębnych grup dębów odpowiednich do zasiedlenia 

przez dzięcioła średniego, tzn. w wieku powyżej 100 lat. Pozostawiona grupa drzew 

powinna mieć średnicę co najmniej równą dwukrotnej wysokości najwyższego drzewa w 

grupie, udział drzew w wieku powyżej 100 lat powinien stanowić nie mniej niż 50% 

grupy. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Nadleśnictwo 

Niepołomice 
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13. Ochrona właściwej struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów 
dla dzięcioła średniego 
Utrzymanie lub zwiększenie aktualnej powierzchni drzewostanów z dominującym 

dębem. W celu ochrony starodrzewu należy utrzymać lub zwiększyć powierzchnię 
drzewostanów z dominującym dębem w wieku powyżej 100 lat (w odniesieniu 

do powierzchni aktualnej na czas wejścia w życie planu zadań ochronnych, tj. 708 ha). 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Nadleśnictwo 

Niepołomice 

A236 dzięcioł 

czarny 

Dryocopus 

martius 

 

A238 dzięcioł 

średni 

Dendrocopos 

medius 

14. Ochrona łącznych zasobów martwego drewna 
Pozostawianie drewna martwego odpowiednio do składu gatunkowego, fazy rozwojowej 

i zasady zachowania trwałości drzewostanów, ze szczególnym uwzględnieniem drzew 

martwych stojących, w tym dziuplastych, zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu i Instrukcją 
Ochrony Lasu. 

W drzewostanach sosnowych w wieku powyżej 50 lat, średnio docelowo 5 m
3
/ha 

martwego drewna. W drzewostanach grądowych w wieku powyżej 50 lat, średnio 

docelowo 20 m
3
/ha martwego drewna. Należy uwzględniać martwe drzewa i części 

drzew leżących i stojących powyżej 7 cm średnicy w cieńszym końcu, nie wlicza się 
pniaków. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Nadleśnictwo 

Niepołomice 

A321 

muchołówka 

białoszyja 

Ficedula 

albicollis 

15. Rozpoznanie miejsc gniazdowania muchołówki białoszyjej 
Przeprowadzanie oględzin drzew po uprzednim przeszkoleniu służby leśnej w celu 

rozpoznania miejsc gniazdowania w ramach wyznaczania trzebieży, przygotowania 

powierzchni zrębowych oraz innych prac gospodarczych. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Niepołomice 

16. Ochrona potencjalnych i istniejących miejsc gniazdowania muchołówki 
białoszyjej 
Pozostawianie wszystkich zidentyfikowanych drzew dziuplastych w trakcie prac 

gospodarczych, z wyjątkiem drzew przy drogach, ścieżkach i trasach turystycznych, 

które ze względu na stan rozkładu stanowią zagrożenie dla ludzi i które należy w miarę 
możliwości usuwać poza okresem lęgowym. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 

Nadleśnictwo 

Niepołomice 
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Dotyczące monitoringu przedmiotów ochrony oraz realizacji działań ochronnych 

A220 puszczyk 

uralski Strix 

uralensis 

17. Monitoring stanu ochrony puszczyka uralskiego 
1. Monitoring stanu populacji gatunku przeprowadzić według metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. 

Monitoring prowadzić w terminie marzec-maj, dwukrotnie w okresie obowiązywania 

planu w odstępie 5 lat. 

2. Monitoring stanu siedliska gatunku prowadzić poprzez określenie na podstawie 

opisów taksacyjnych średniego wieku drzewostanów, powierzchni drzewostanów 

w poszczególnych klasach wieku. 

Monitoring stanu siedliska prowadzić jednocześnie z monitoringiem stanu populacji 

gatunku w trakcie obowiązywania planu. 

 

Tereny leśne w całym 

obszarze 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 we współpracy 

z Nadleśnictwem 

Niepołomice 

A236 dzięcioł 

czarny 

Dryocopus 

martius 

18. Monitoring stanu ochrony dzięcioła czarnego 
1. Monitoring stanu populacji gatunku przeprowadzić według metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska (Monitoring ptaków lęgowych – Poradnik metodyczny 

dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, P. Chylarecki i inni, Warszawa 

2009). 

Monitoring prowadzić w terminie marzec-maj, dwukrotnie w okresie obowiązywania 

planu w odstępie 5 lat. 

50% powierzchni leśnej 

w całym obszarze 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

2. Monitoring stanu siedliska gatunku prowadzić poprzez określenie na podstawie 

opisów taksacyjnych średniego wieku drzewostanów, powierzchni drzewostanów 

w poszczególnych klasach wieku. W ramach monitoringu należy określić ilości 

drewna martwego stojącego i leżącego zgodnie z Instrukcją urządzania lasu, analizując 

10% losowo wybranych kołowych powierzchni próbnych. 

Monitoring stanu siedliska prowadzić jednocześnie z monitoringiem stanu populacji 

gatunku w trakcie obowiązywania planu. 

Tereny leśne w całym 

obszarze 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Niepołomice 

A238 dzięcioł 

średni 

Dendrocopos 

medius 

19. Monitoring stanu przedmiotów ochrony dzięcioła średniego 
1. Monitoring stanu populacji gatunku przeprowadzić według metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska (Monitoring ptaków lęgowych – Poradnik metodyczny 

dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, P. Chylarecki i inni, Warszawa 

2009). 

Monitoring prowadzić w terminie marzec-maj, dwukrotnie w okresie obowiązywania 

planu w odstępie 5 lat. 

10 powierzchni 

monitoringowych na 

obszarach leśnych w 

obszarze Natura 2000 

obejmujących po  

2 oddziały leśne każda 

(5 w części grądowej  

i 5 w części borowej) 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 
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2. Monitoring stanu siedliska gatunku prowadzić poprzez określenie na podstawie 

opisów taksacyjnych średniego wieku drzewostanów, powierzchni drzewostanów 

w poszczególnych klasach wieku. W ramach monitoringu należy określić ilości 

drewna martwego stojącego i leżącego zgodnie z Instrukcją urządzania lasu analizując 

10% losowo wybranych kołowych powierzchni próbnych. 

Monitoring stanu siedliska prowadzić jednocześnie z monitoringiem stanu populacji 

gatunku w trakcie obowiązywania planu. 

 

Tereny leśne w całym 

obszarze 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Niepołomice 

A321 

muchołówka 

białoszyja 

Ficedula 

albicollis 

20. Monitoring stanu ochrony muchołówki białoszyjej 
1. Monitoring stanu populacji gatunku przeprowadzić według metodyki Państwowego 

Monitoringu Środowiska (Monitoring ptaków lęgowych – Poradnik metodyczny 

dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, P. Chylarecki i inni, Warszawa 

2009). 

Monitoring prowadzić w terminie kwiecień-maj, dwukrotnie w okresie obowiązywania 

planu, w odstępie 5 lat. 

20 powierzchni 

monitoringowych na 

obszarach leśnych  

w obszarze Natura 2000 

obejmujące 1 oddział 

leśny każda (10 w części 

grądowej i 10 w części 

borowej) 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000 

2. Monitoring stanu siedliska gatunku prowadzić poprzez określenie na podstawie 

opisów taksacyjnych średniego wieku drzewostanów, powierzchni drzewostanów 

w poszczególnych klasach wieku. W celu określenia liczby drzew dziuplastych 

i/lub dostępnych skrzynek lęgowych oraz gatunku zasiedlającego skrzynkę należy 

przeanalizować 10% losowo wybranych kołowych powierzchni próbnych w obszarach 

leśnych. 

Monitoring stanu siedliska prowadzić jednocześnie z monitoringiem stanu populacji 

gatunku w trakcie obowiązywania planu. 

Tereny leśne w całym 

obszarze 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Niepołomice 

Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

A220 puszczyk 

uralski Strix 

uralensis 

 

A236 dzięcioł 

czarny 

Dryocopus 

martius 

 

A238 dzięcioł 

średni 

21. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku 
Inwentaryzacja miejsc gniazdowania. Stworzenie bazy danych o miejscach gniazdowania 

w obszarze dostępnej dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice i sprawującego 

nadzór nad obszarem Natura 2000. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

Tereny leśne w całym 

obszarze 

obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

Sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 

2000, Nadleśnictwo 

Niepołomice 
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Dendrocopos 

medius 

 

A321 

muchołówka 

białoszyja 

Ficedula 

albicollis 

A321 

muchołówka 

białoszyja 

Ficedula 

albicollis 

22. Uzupełnienie stanu wiedzy o wpływie budek lęgowych na populację gatunku 
Inwentaryzacja budek lęgowych, kontrola ich stanu technicznego celem stwierdzenia 

sukcesu lęgowego i wpływu drapieżnictwa. 

 

Działanie do wykonania w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych. 

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 

Rafał Rostecki
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Załącznik Nr 6 
do Zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

 

Wskazania do zmian w istniejących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj oraz Gminy Niepołomice, dotyczące eliminacji lub 
ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 

 

Nazwa dokumentu Wskazania do zmiany  

Uchwała Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy 

Bochnia. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 267, poz. 1764) 

Na etapie zmiany dokumentów planistycznych dotyczących obszaru 

Natura 2000 Puszcza Niepołomicka PLB120002 oraz terenów 

położonych w sąsiedztwie obszaru w odległości do 200 m od 

granicy obszaru: 

• Należy rozważyć wprowadzenie zapisów wykluczających 

lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko na terenach otwartych, nie 

zainwestowanych oznaczonych w istniejących dokumentach 

planistycznych jako tereny rolne, tereny użytków zielonych i 

zieleni nieurządzonej, tereny lasów i zadrzewień. 

• Umieścić zapis wskazujący, że realizacja rodzajów działalności 

związanych z przekształceniem terenu, wskazanych jako 

zagrożenia dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 

Puszcza Niepołomicka PLB120002 będzie możliwa po 

wykazaniu braku negatywnego wpływu na obszar Natura 2000. 

W szczególności dotyczy to: 

- zmiany przeznaczenia gruntów takich jak łąki i pastwiska, 

- zalesienia gruntów, 

- lokalizowania obiektów budowlanych i budowli w tym nie 

wymagających pozwolenia na budowę 
na terenach otwartych, nie zainwestowanych, oznaczonych 

w istniejących dokumentach planistycznych jako tereny rolne, 

Uchwała Nr XXIII/178/2004 Rady Gminy Kłaj z dnia 1 października 2004 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj 

obejmującego miejscowości gminy: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko w ich 

granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwałą Rady Gminy 

Kłaj nr XII/79/99 z dnia 29 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 

31.12.2004 r. Nr 464 poz. 5216 ze zm.) 

Uchwała Nr XXXIX/294/2006 Rady Gminy Kłaj z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmującego 

miejscowości gminy: Brzezie, Szarów w ich granicach administracyjnych z 

wyłączeniem terenów objętych Uchwałą Rady Gminy Kłaj nr XII/79/99 z dnia 

29.11.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 29.04.2006 r. Nr 213 poz. 1466 ze zm.) 

Uchwała Nr XXXII/502/2005 Rady Gminy Niepołomice z dnia 12 kwietnia 2005 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice 

– obszar „A” MIASTO NIEPOŁOMICE. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9.06. 2005 

r. Nr 311 poz.2268 ze zm.) 

Uchwała nr XLI/581/2005 z dnia 19.12. 2005 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „B” obejmujący wsie 

Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów. 

(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25.03. 2006 r., nr 145) 
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Uchwała nr V/38/07 z dnia 16.01.2007 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie 

Strzelnicy Wojskowej. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 21.03.2007 r., Nr 196) 

tereny użytków zielonych, zieleni nieurządzonej i tereny 

zadrzewień. 

Uchwała Nr L/524/09 z dnia 31.08.2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie 

Strzelnicy Wojskowej „dla obszaru położonego pomiędzy cmentarzem 

w Niepołomicach a Puszczą Niepołomicką”. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

z 28.09.2009, Nr 603) 

Uchwała Nr LXIX/722/10 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem 

obszaru: „Chobot-Polana”. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 12.10.2010, Nr 529) 

Uchwała Nr LXIX/728/10 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”. (Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego z 12.10.2010, Nr 530) 

Uchwała Nr LXIX/726/10 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wola Zabierzowska I”. (Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego z 13.10.2010, Nr 531) 

Uchwała Nr LXIX/724/10 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wola Batorska I”. (Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego z 13.10.2010 r., Nr 532) 

Uchwała Nr VI/55/11 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto 

Niepołomice, dla części obszaru osiedla Jazy. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

z 13.04.2011 r., Nr 192) 

Uchwała Nr X/131/11 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto 

Niepołomice – dla obszaru położonego w okolicy ul. Ples w Niepołomicach. (Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego z 20.09.2011 r. Nr 446, Poz.4257) 

Uchwała nr XXXII/444/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3.09.2013 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Niepołomice obszar „A” miasto Niepołomice dla zachodniej części dzielnicy 

Boryczów w Niepołomicach. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz. 5521) 
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Uchwała nr XXII/125/05 Rady Gminy Drwinia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drwinia w części 

obejmującej sołectwa Dziewin, Gawłówek i Mikluszowice. (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 165, poz.1067) 

Uchwała nr XXII/124/05 Rady Gminy Drwinia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drwinia w części 

obejmującej sołectwa Grobla, Ispina, Niedary, Świniary i Trawniki. (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 164, poz.1066) 

Uchwała nr XXII/126/05 Rady Gminy Drwinia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drwinia w części 

obejmującej sołectwa Bieńkowice, Drwinia, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona. (Dz. 

Urz. Woj. Małopolskiego Nr 166, poz.1068) 

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 

Rafał Rostecki 
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