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ZAWIADOMIENIE

DYREKToRA GoRczAŃsKlEGo PARKU NARoDoWEGo

o RozPoczĘclu PRAC NAD PRoJEKTEM PIANU ocHRoNY

GoRczAŃsKEGo PARKU NARoDoWEGo

Na podstawie art. 19 ust. 1a iAń. 28' ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r'

o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, Nr 75L, poz' 7220), ań' 39 Ustawy z dnia 3 października

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je8o ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz.

722'1 z późn' zm) oraz s 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 ma.ia 2oo5 r'

W sprawie sporŻądzania projektu planu ochrony dla parku narodowego/ rezerwatu przyrody

iparku krajobraŻowego, dokonywania Żmian w tym planie oraz ochrony ŻasobóW, tworów
iskładnikóW przyrody {DŻ.U. Nr 94, poz. 794). Żawiadamia się o rozpo.zęciu prac

zmierzają.ych do sporządzenia projektu p|anu ochrony Gor.zańskiego Parku Narodowe8o.

zgodnie z ań. 30. ust. 1Ustawy o ochronie przyrody projekt planu ochrony Gorczańskiego

Parku Narodowe8o będzie uwzględnial zakres opisany w ań. 20 i 29 ustawy o ochronie
przyrodt konieczny do zatwierdzenia go jako planu ochrony obszaru Natura 2000: Gorce

PLB120001 i ostoja Gorczańska PLH120018, obszarów pokryWających się Ź granicami Parku.

zakres prac koniecznych do opracowania projektu planu ochrony parku będzie obejmował:
o określenie funkcji i strategicznych celów ochronY
o opracowanie charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych

i gospodarczych, stanu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotychczas prowadzonej na terenie Parku działalności wytwórczej, handIowej,
rolniczej, leśnej, tufystycznej ijej Wpłwu na stan zasobów, tworów
i składników przyrody, WaloróW krajobrazowYch oraz Wartości kulturowYch.

o opracowanie operatóW szczegółowych:
. operatu zasobóW przyrody nieożywionej i8leb.
l operatu ekosystemów Wodnych.
. operatu ekosystemów leśnych.
. operatu ekosystemów nieleśnych.
. Operatu ochrony fauny.
. operat ochrony flory igrzybóW.
. operatu walorów krajobrazowych i wartości kulturowych.
. operatu udostępniania Parku.

o Wykonanie operatu generalnego.
o Wykonanie map tematycznych w formie cyfrowei.
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Na podstawie art' 28 i ań. 32 ust. 5 Ustawy Ż dnia 16 kwietnja 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2oo9 r. Nr 151, poz' 1220 z późniejszymi zmianami) oraz ań. 31 i ań. 39
Ustawy z dnia 3 października 2008 r' o udostępnieniu informac.ii o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U. nr I99, poz. 7227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o
p.Żystąpieniu do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych d|a obszaru Natura 2000
ostoia Gorczańska PLH120018, znajdujące8o 5ię poza obszarem Gorczańskiego Parku
Narodowego.

Projekt planu jest sporządzany zgodnie Ż Rozporządzeniem Ministra Środowiska
Ż dnia 17 lutego 2010 r. W sp.awie sporządzenia projektu pIanu zadań ochronnych dla
obsŻaru Natura 2000 (Dz. U' Nr34poz. L86 z późn. zm.).

Zakres prac koniecznych do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 ostoja Gorczańska PLH120018 poza granicami Gorczańskie8o Parku
NarodoWego będzie obe.imował:

o Opisanie granic obszaru.
o zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze

i przedmiotach ochrony istotnych dla ochrony.
o ocenę stanu prŻedmiotów ochrony.
o ldentyfikację iocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub

osiągnięcia wlaściWe8o stanu prŻedmiotów ochrony.
o Ustalenie celów działań ochronnych.
o Ustalenie działań ochronnych.
o Ustalenje zmian do studióW, planóW i programów dotyczących obszaru oraz

przy8otowanie dla nich uzasadnień merytorycznych.
o ocena potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru

oraz terminu jego sporządzenia'
o sporządzenie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych.

Przedmiotem ochrony Według standardowego Formula.za Danych dla obszaru Natura 2000

ostoja Gorczańska PLH120018 jest:

- 17 sied|isk przvrodniczvch z załacznika I Dvrektvwv siedIiskowei:

3220 - pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków,
6230 - górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion _ płaty bogate florystycznie),
6430 - ziotorośla 8órskie (Adenstylion olliarioe) i ziołorośla nadrzeczne |convolvuletąlio

sepium),
6510 - niżowe igórskie śWieże łąkiużytkowane ekstensywnie r/rrńenotherion

elotioris),
6520 - 8órskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono -TrisetionJ,
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7110 - tońowiska Wysokie z roślinnością tońotwórczą,
7120 - torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej

regeneracji,
7140 _ tońowiska przejściowe itrzęsawiska (przeważnie z roślinnością z kheuchzerio'

ca ceteo),
7220 - żródliska wapienne ze zbiorowiskami cratoneurion commutati,
7230 - górskie i niŻinne torfowiska zasadowe o charakterze młak , tUrzycowisk i

mechowisk,
8220 - ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z 4ndorsacion vandelii,
8310 - jaksinie nieudostępnione do zwiedzania,
9110 - kwaśna buczyny lLuzulo _ Fagenion),
913o - żyzne buczyny (Dentdrio glondulosoe'Fagenion, Gdlio odoloti-Fogenion),
91D0 - bory i lasy bagienne (Voccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Voccinio

uliginosi -Pinetum, Pino),
91E0 - łę8iwierŻbowe, topolowe, olsŻowe ijesionowe lso/rcetum olbo-frogilis,

Populetum dlbae, Alne nion),
9410 _ górskie bory świerkowe (Pjceion abietis część _ zbiorowiska górskie).

- 4 gatunki ssaków z Załacznika ll Dvrektvwv siedliskowei: canis lapus w|lk, Ursus drctos

niedźwiedź brunatny, Lutro lutld wydĘ, Lynx lunx lyś'

- 2 gatunki plaŻów Ż załacznika ll Dvrektvwv siedliskowei: Bombino vqriegata kumak górski,

Triturus montondoni traszka karpacka.

Przedmiotem ochrony według standardowego FormularŻa Danych dla obszaru Gorce

PLB120001jest 11 ptakóW z załącznika l Dyrektywy ptasiej: 4quilq chrysąetos olzeł przedni,

Tetruo urcqdllus clu'ze., Bubo bubo puchacz, Gląucidium posserinum sóweczka, sŹ/ix

urulensis puszczyk urclski, Aegolius funereus Włochatka, Picus conus dzięcioł zielonosiwy,

Dendrocopos leucotos dzięcloł biatogrzbiety, Picoides t ddctylus dzięcioł trójpalczasty,

Ficedulo poNa puchóWka mała, Tetrao tetrix tetrł cietrzew oraz ptaki mi8rujące nie

droŹd obroży'

W toku prac nad projektem planu ochrony i planu zadań ochronnych lista
przedmiotóW ochrony dla wYżej wYmienionych obszaróW może ulec zmianie'

Z8odnie z ań. 19 ust' 1a, ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z 5 6 powołane8o

Wyżej rozporządzenia, Wszystkie Żainteresowane osoby i podmioty, mają prawo do

zapoznawania się z założeniami prac Wykonanych na potrzeby sporządzenia projektu planu

ochrony oraŻ możliwość z8laszania do nich uwag i WnioskóW. z zalożeniami prac można się

zapoznawać W siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego W Porębie Wielkiej 59o,34-735

Niedźwiedź W godz. od 8.00 do 15.00. Aktualne informacje o stanie zaawansowania prac
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imateriały robocze ŻWjąŻane Ż prŻyBotowaniem projektu planu będą publikowane na stronie
internetowej Gorczańskiego Parku Narodowego hitp://WWW'gorcŻansK park p / Żakładka

,,Plan ochrony".

UWa8i i Wnioski można składać w formach określonych W art. 40 ustawy z dnia

3 paźdŻiernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społecŻeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddzjaływania na środowisko' UWa8i

iWnioski w formie pisemnej należy składać na adres Dyrekcji Gorczańskiego Parku

Narodowego w Porębie Wielkiej 590, 34-735 Niedźwiedź lub też za pośrednictwem poczty e-

mail na adres gpn@gorcepn.pl lub planochronyjpn@m88p.com.pl. Ustosunkowanie 5ię do

zgłoszonych wniosków i uwag nastąpi w formie pisemnej odpowiedzi W terminie 21 dni od

daty złożenia wniosku lub uwagi.

organem wtaściwym do rozpatrzenia uwag iwnioskóW jest:

o Dyrektor Gorczańskie8o Parku Narodowe8o dla projektu planu ochrony Gorczańskie8o

Parku Narodowego uwzględniającego zakres dla planu ochrony obszaru Natura 2000:

Gorce PLB120001 iostoja Gorczańska PLH120018, obsŻaróW pokrywa.iących się

z Branicami Parku,

o Regionalny Dyrektor ochrony środowiska W Krakowie dla projektu planu zadań

ochronnych dla obszaru Natura 2000 ostoja Gorczańska PLH120018 poza 8ranicami
GorcŻańskie8o Parku Narodowego (na podstawie porozumienia nr 25l2o72/R)ośloP
zdnia 5 marca 2072 r. pomiędzy Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego

a Regionalnym Dyrektorem ochrony środowiska w Krakowie).

zgodnie 2 s 6 powolane8o WYżej rozporządzenia, wszystkie Żainteresowane osoby

ipodmioty będą miaĘ prawo (po zakończeniu prac nad opracowaniem projektu planu

ochrony) do zapoznania się z projektem planu ochrony o.az możliwość zgtaszania do nie6o

uwag iwniosków. o terminie wyłoźenia do publiczne8o Wglądu oraz sposobie sktadania

wnioskóW i uwag do projektu planu ochrony, Dyrektor Parku poinformu.ie W formie

ogłoszenia, po zakończeniu prac nad opracowywaniem projektu pIanu ochrony'

PlanowanV termin zakońcŻenia prac: 30 cŹerwca 2014 r.

Wvkonawca prac iest Konsorcium firm:

MGGP s.A., Klub Przyrodników oraz Mańa Mróz Habitats.p|'

Adres kolespondencyjny: MGGP s.A. oddział w Krakowie, ul. J. Leo 112,30-1j3 Kloków'

DYREKTOR

!l iim';niii:::
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Otrzvmuia:
1' Urząd GminY W NiedźWiedziu, 34 735 Niedźwiedź 233
2' tJrząd Gminy W Mszanie Dolnej ul. spadochroniarzy 6, 34_730 Mszana Dolna
3' Urząd Gminy W ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160, 34-452 ochotnjca Dolna
4' Urząd Gminy w Nowym Targu, 34'400 NoWy Tar8, ul. Bulwarowa 9
5. Urzad Miejski w Rabce - Zdroju, 34-700 Rabka Zdroj, ul. Parkowa 2

6' 1]rŻąd Gminy w Kamienicy, 34_608 Kamienica 420
7' Urząd Miasta W Nowym Targu, 34 400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

8' Urząd Gminy Dobra, Dob"a 233,34 642 Dobra
9' Urząd Gminy w słopnicach, 34-615 słopnice 911
10. Nadleśnictwo [imanowa,34-600 Limanowa, ul' Kopernika 3
11' Nadleśnictwo NoWy Tar8, ul. Kowaniec 70, 34 400 NoWyTarg;
12' Nadleśnictwo Krościenko, ul. Trzech Koron 4, 34-450 (rościenko
13' starostwo Powiatowe W Nowym Targu, al' Tysiąclecia 35, 34 _ 400 Nowy Tar8;

14. starostwo Powiatowe W Limanowej, ul. lózefa Marka 9, 34'600 Limanowa;
15' Regionalna Dyrekcja LasóW Państwowych w Krakowie, Al. słowackie8o 17a, 31-159 KrakóW;

16. tJrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul' Racławicka 56, 30-017 KrakóW;

17. Geolog WojewódŻki, Departament Rolnictwa iGeolo8ii, ul' Raclawicka 56, 30-017 KrakóW;

18. Generalna Dyrekcja ochrony środowiska, Ul. Wawelska 52/54, oo-922 Warszawa;
19' Regionalna Dyrekcja ochrony środowiska W Krakowie. Zastępca Regjonalnego Dyrektora

Regionalny Konserwator PrŻyrody, dr Boźena Kotońska, Plac Na stawach 3, 30 107 KrakóW;

20. Re8ionalny zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszalka l. Piłsudskiego 22, 31-109

KrakóWj
21. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice;
22. stowarŻyszenie Pracownia na rŻecz WszYstkich lŚtot, Jasna 17, 43 360 Bystra , Woj' śląskie;
23. Poiskie Towa rzystwo och ro ny Przyrody ,,sa la ma nd ra '' ul' stola rs ka 7 /3, 60-788 Poznań;
24. Xlub Przyrodników, ul. 1 maja 22,66 2oo świebodzin;
25. lnstytut ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk al. A. Mickiewicza 33, 31-120 (rakóWj

26. Polski ZwiąŻek Łowiecki _ zarząd okręgowY W Nowym sączl'], ul' Nawojowska 15, 33 300 Nowy
sącz;

27. Polski Związek Wędkarski - zarząd okręgowy W Nowym sączu, ul' lnwalidów Wojennych 14, 33-

300 Nowy sącz;
28. centralny ośrodek Tu rystyki Gó rskiej PTTK W Krakowie, ul' Jagiellońska 6,31-010 KrakóW;

29. Małopolski Urząd Wojewódzkaw Krakowie, ul' Basztowa 22, 31-156 KrakóWj

30' stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''Przyjazna ziemia Limanowska'', ul. Matki Boskiej

Bolesnej 10 a,34-600 Limanowa;
31. Lokalna Grupa Działania stowarzyszenie ''Piękna ziemia Gorczańska", ul' spadochronaarzy 6,34-

736 Mszana Dolna;
32. stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''GoRcE-PlENlNY'', ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad

Dunajcem
33. http //www.gor.z.n5k p.rk.p /
34. hllp://www mssp.com.p /
35. a/a

fi irm:ł'liiłll
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