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%trt
ZAWIADOMIENIE

DYREKToRA GoRczAŃsrleco PARKU NARoDoWEGo
O KONTYNUACJ! PRAC NAD PROJEKTEM PLANU OCHRONY

eoncznŃsKlEco PARKU NARoDoWEGo
Na podstawie art. 19 ust. 1a i Art. 28. ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r.
o ochronie przyrody tekst jednolity Dz. U. 20L3 poz. 627), art. 39 Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 z poźn' zm| oraz $ 3 i 6 Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia LŻ
maja 2005 r. W sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony

zasobów, tworów iskładników przyrody (Dz'U. Nr 94, poz. 794), zawiadamia się o
kontynuowaniu prac zmierzających do sporządzenia projektu planu ochrony Gorczańskiego
Parku Narodowego. Zgodnie z art. 30. ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody projekt planu
ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego będzie uwzględniał zakres opisany W art. Żo i 29
ustawy o ochronie przyrody, konieczny do zatwierdzenia go jako planu ochrony obszaru
Natura 2000: Gorce PLB120001 i ostoja Gorczańska PLH120018, obszarów pokrywających się
z 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 Parkr'l działalnośclwytwórczej, handlowej,

rolniczej, leśnej,turystycznej
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wpływu na stan zasobów, tworów

i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych.
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operatu ekosystemów leśnych.
operatu ekosystemów nieleśnych.
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Wykonanie operatu generalnego.
Wykonanie map tematycznych w formie cyfrowej.
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Na podstawie art. 28 i art. 32 ust. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2OL3 poz. 627) oraz art. 3l- i art. 39 Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr
L99, poz. L227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o kontynuowaniu prac nad

sporządzeniem proiektu planu zadań ochronnych

dla obszaru Natura 2000

ostoja
Gorczańska PLH120018, znajdującego się poza obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego.

Projekt planu jest sporządzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 {Dz. U. Nr 34 poz. L86 z późn. zm.)'
Zakres prac koniecznych do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 ostoja Gorczańska PLHL20018 poza granicami Gorczańskiego Parku
Narodowego będzie obejmował:

o
o

o
o
o
o
o
o
o

Opisanie granic obszaru.

Zgromadzenie, zweryfikowanie

i

uzupełnienie informacji

i przedmiotach ochrony istotnych dla ochrony.

o

obszarze

ocenę stanu przedmiotów ochrony.
ldentyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub
osiągnięcia właściwegostanu przedmiotów ochrony.
Ustalenie celów działań ochronnych'
Ustalenie działań ochronnych.
Ustalenie zmian do studiów, planów i programów dotyczących obszaru oraz
przygotowa n ie dla n ich uzasad nień merytorycznych.
ocena potrzeby sporządzenia planu ochrony dla częścilub całościobszaru
oraz terminu jego sporządzenia.
Sporządzenie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych.

Przedmiotem ochrony według'Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000
ostoja Gorczańska PLHL200L8 jest:
- 17 siedlisk przvrodniczvch z Załacznika l Dvrektvwv siedliskowei:

na kamieńcach górskich potoków,
32Żo - pionierska roślinność
6230 - górskie i niżowe murawy bliźniczkowe {Nardion - płaty bogate florystycznie),
6430 - ziołoroślagórskie (Adenstylion alliariae| i ziołoroślanadrzeczne (Convolvuletalio

sepium),

65L0

- niżowe i górskie

świeżełąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion

elatioris),
górskie
łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono _ Trisetion),
6520 Projekt nr PolS.05'03.oo-oo-273|to ,,Sporządzenie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku
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7tLa - torfowiska Wysokie z roślinnościątorfotwórczą,
7120 - torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej
regeneracji,
7L$o - torfowiska przejściowei trzęsawiska (przeważnie z roślinnościązScheuchzerioCariceteo),
7Ż2a - źródliska wapienne ze zbiorowiskami Crotoneurion commutati,
7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i
mechowisk,
8220 - ścianyskalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Andarsącion vandelii,
8310 - jaksinie nieudostępnione do zwiedzania,
9110 - kwaśna buczyny |Luzulo _ Fagenion),
9130 - żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
91D0 - bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Voccinio
uligi nosi -Pi netu m, Pi no),
91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe ijesionowe (Salicetum olbo-fragilis,
Popul etu m a I bq e, Al ne nion),
94L0 - górskie bory świerkowe (Piceion abietis część_zbiorowiska górskie}.
_

4 gatunki ssaków z Załacznika l] Dvrektvwv siedliskowei: Canis lapus wilk, Ursus arctos

niedźwiedźbrunatny, Lutra lutra wydra, Lynx lunx ryś.
- 2 gatunki płazów z Załacznika ll Dvrektvwv siedliskowei: Bombina variegata kumak górski,
Triturus montandoni traszka karpacka.

Przedmiotem ochrony według Standardowego Formularza Danych dla obszaru Gorce
PLB120001. jest 11 ptaków zZałącznika l Dyrektywy ptasiej: Aquila chrysaetos orzeł przedni,
Tetrao urogallus głuszec, Bubo bubo puchacz, Glaucidium passerinum sóweczka, Sfrix

uralensis puszczyk uralski, Aegolius funereus włochatka, Picus canus dzięcioł zielonosiwy,
Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety, Picoides tridactylus dzięcioł trojpalczasty,
Ficedula parva puchówka mała, Tetrao tetrix tetrix cietrzew oraz ptaki migrujące nie
wymienione w Załączniku l Dyrektywy ptasiej Anthus spinoletta siwerniak , Turdus torquatus
drozd obroży.

W toku prac nad

projektem planu ochrony

i

planu zadań ochronnych lista

przedmiotów ochrony dla wyżój wymienionych obszarów może ulec zmianie.
Zgodnie z art. L9 ust. 1a, ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z s 6 powołanego
wyżej rozporządzenia, wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, mają prawo do

zapoznawania się z założeniami prac wykonanych na potrzeby sporządzenia projektu planu
ochronyoraz możliwośćzgłaszania do nich uwag iwniosków.ZzałoŻeniami prac można się
zapoznawać w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej 590, 34-735
Niedźwiedźw godz. od 8.00 do 15.00. Aktualne informacje o stanie zaawansowania prac
Projekt nr PolS.o5.03. oo-oa-273llo ,Sporządzenie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego"
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i materiały robocze związane z przygotowaniem projektu planu będą publikowane na stronie

internetowej Gorczańskiego Parku Narodowego http://www.gorczanskipark.pl/

zakładka

,,Plan ochrony".

Uwagi i wnioski można składać w formach określonychw art. 40 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko' Uwagi
iwnioski w formie pisemnej należy składać na adres Dyrekcji Gorczańskiego Parku
Narodowego w Porębie Wielkiej 59o, 34-735 Niedźwiedźlub teŻ za pośrednictwem poczty email na adres gpn@gorcepn.pl lub biuro@usiugi_ekologiczne.pl. Ustosunkowanie się do
zgłoszonych wniosków i uwag nastąpi w formie pisemnej odpowiedzi w terminie 2L dni od
daty złożenia wniosku lub uwagi.

organem właściwymdo rozpatrzenia uwag i wniosków jest:
o Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego dla projektu planu oćhrony Gorczańskiego
Parku Narodowego uwzględniającego zakres dla planu ochrony obszaru Natura 2000:

Gorce PLB120001

o

i

ostoja Gorczańska PLHL20018, obszarów pokrywających się

z granicami Parku,

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Krakowie dla projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 ostoja Gorczańska PLH120018 poza granicami
Gorczańskiego Parku Narodowego (na podstawie porozumienia nr Łs/zoLŁlRDoŚ/oP
z dnia 5 marca 2oL2 r. pomiędzy Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego
a Regionalnym Dyrektorem ochrony środowiska w Krakowie).

Zgodnie z 9 6 powołanego wyżej rozporządzenia, wszystkie zainteresowane osoby
ipodmioty będą miały prawo {po zakończeniu prac nad opracowaniem projektu planu
ochrony} do zapoznania się z projektem planu ochrony oraz możliwośćzgłaszania do niego

uwag i wniosków. o terminie wytożenia do publicznego wglądu oraz sposobie składania
wniosków i uwag do projektu planu ochrony, Dyrektor Parku poinformuje w formie
ogłoszenia, po zakończeniu prac nad opracowywaniem projektu planu ochrony.
Planowanv termin zakończenia prac: 31.03.2015 r.

Wvkonawca prac iest firma:
Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski

DYREKTOR

Ul. Rajska 4,28-340 Sędziszów
Tel./fax (4U 381 L7 3L
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Otrzvmuia:
3'. Urząd Gminy w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź233
2. Urząd Gminy W Mszanie Dolnej ul. Spadochroniarzy 6,34-730 Mszana Dolna
3. Urząd Gminy w ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze L6a,34-452 ochotnica Dolna
4. Urząd Gminy w Nowym Targu, 34-4oa Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
5. Urząd Miejski w Rabce _7droju,3Ą-7oo Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
6. Urząd Gminy w Kamienicy, 34-608 Kamienica 420
7. Urząd Miasta w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1
8. Urząd Gminy Dobra, Dobra Ż33,34-642 Dobra
9. Urząd Gminy w Słopnicach, 34-615 Słopnice 91L
L0' Nadleśnictwo Limanowa,34-600 Limanowa, ul' Kopernika 3
11. Nadleśnictwo Nowy Targ , ul' Kowaniec 70,34-400 Nowy Targ;
L2. Nadleśnictwo Krościenko,ul. Trzech Koron 4,34-450 Krościenko
13. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 35, 34 - 400 Nowy Targ;
]-4. Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa;
15. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Al. Słowackiego 17'a,3'J'-159 Kraków;
16' Urząd MarszałkowskiWojewództwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
].7. Geolog Wojewódzki, Departament Rolnictwa i Geologii, ul. Racławicka 56, 30-0L7 Kraków;
18. Generalna Dyrekcja ochrony środowiska, Ul. Wawelska 5Ż/5ą, oo-9Ż2 Warszawa;
1'9. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Zastępca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody, dr Bożena Kotońska, Plac Na Stawach 3,30- !o7 Kraków;
20. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszalka J. Piłsudskiego 2Ż, 3I-Lo9
Kraków;

2L. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Parkowa 10,43-365 Wilkowice;
22. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich lstot, Jasna 17, 43-360 Bystra , woj' śląskie;
23. Polskie Towarzystwo ochrony Przyrody,,Salamandra'' ul.Stolarska7/3,60-788 Poznań;
24. Klub Przyrodników, ul. L ma1a22,66-200 Świebodzin;
25. lnstytut ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk al' A' Mickiewicza 33, 31'-120 Kraków;
26. Polski Związek Łowiecki - Zarząd okręgowy w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 15, 33-300 Nowy
Sącz;

27. PolskiZwiązek Wędkarski -Zarząd okręgowy w Nowym Sączu, ul. lnwalidów Wojennych

1-4, 33_

300 Nowy Sącz;

28. Centralny ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, 31-0].0 Kraków;
29. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22,3I't56 Kraków;
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. Spadochroniarzy 6,34736 Mszana Dolna;
32. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ''GoRcE-PlENlNY'', ul. Rynek 32,34-45a Krościenko nad
Dunajcem

33. http://www.gorczanskipark.pll
34. http: / / www. usl ugi-ekologiczne. pl/
35. ala
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