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UCHWAŁA NR XLI/630/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego
uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.
2016 poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 6a oraz art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się na okres 20 lat plan ochrony dla Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego, na
który składają się:
1) Plan ochrony dla Wiśnicko - Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniający zakres planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 (Załącznik nr 1),
2) Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym (Załącznik nr 1A),
3) Mapa zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych – część 1 (Załącznik nr 2A),
4) Mapa zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych – część 2 (Załącznik nr 2B),
5) Mapa obszarów realizacji działań ochronnych (Załącznik nr 3),
6) Mapa lokalizacji projektowanych działań ochronnych – środowisko przyrodnicze (Załącznik nr 4),
7) Mapa lokalizacji projektowanych działań ochronnych – kultura i krajobraz (Załącznik nr 5),
8) Mapa obszarów udostępnianych dla lokalizacji zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego
i edukacyjnego (Załącznik nr 6),
9) Mapa gruntów przeznaczonych do zalesienia, nowych zadrzewień i zalesień oraz gruntów, które
nie powinny być zalesiane (Załącznik nr 7),
10) Mapa obszarów, które powinny być chronione przez zabudową i lokalizacją elementów niekorzystnie
wpływających na krajobraz (Załącznik nr 8),
11) Mapa korytarzy ekologicznych (Załącznik nr 9),
12) Lokalizacja istniejących i potencjalnych zagrożeń. Obszar Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048
(Załącznik nr 10),
13) Lokalizacja obszarów wdrażania działań ochronnych. Obszar Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048.
(Załącznik nr 11).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. W części dotyczącej załącznika nr 1A, wymienionego w § 1 pkt. 2, uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.
PLAN OCHRONY
WI NICKO-LIPNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048
Rozdział 1
Cele ochrony
§1
1. Okre la się następujące szczególne cele ochrony Wi nicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, zwanego
dalej WLPK:
1) Ochrona warto ci przyrodniczychŚ
a) zachowanie różnych ekosystemów, bogactwa przyrody żywej, a w szczególno ci chronionych ro lin,
grzybów i zwierząt,
b) zachowanie cennych form geologicznych oraz geomorfologicznych, a w szczególno ci obszarów
źródliskowych oraz dolin potoków,
c) zachowanie korytarzy ekologicznych.
2) Ochrona warto ci kulturowych i historycznychŚ
a) zachowanie zabytkowych układów urbanistycznych oraz tradycyjnego krajobrazu wiejskiego,
b) wspieranie działań zmierzających do zachowania zabytków architektury,
c) wspieranie działań mających na celu zachowanie zwyczajów ludowych oraz rozwój rękodzielnictwa.
3) Ochrona walorów krajobrazowych – zachowanie punktów i ciągów widokowych.
2. Okre la się następujące strategiczne cele ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych
Wi nicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego:
1) Cele ochrony zasobów rodowiska abiotycznegoŚ
a) zachowanie cennych form geologicznych, w tym w szczególno ci wychodni skalnych,
b) zachowanie naturalnej geomorfologii terenu,
c) zachowanie naturalnego charakteru rzeki i potoków,
d) ochrona czysto ci wód powierzchniowych,
e) wprowadzenie lub/i utrzymanie zrównoważonej gospodarki rolnej.
2) Cele ochrony zasobów przyrody żywejŚ
a) zapewnienie wszystkim gatunkom ro lin i grzybów (w tym porostów) możliwo ci zachowania lub
osiągnięcia stabilnej populacji na terenie Parku. Wyjątek stanowią jedynie gatunki inwazyjne,
gatunki potencjalnie inwazyjne oraz gatunki obce wypierające rodzime na naturalnych stanowiskach,
b) zachowanie wszystkich typów zbiorowisk ro linnych (wyjątek stanowią jedynie zbiorowiska mające
negatywną warto ć przyrodniczą, jak np. zbiorowiska ruderalne, w skład których wchodzą gatunki
inwazyjne oraz gatunki obce wypierających rodzime na naturalnych stanowiskach),
c) przeciwdziałanie trywializacji ro linno ci Parku,
d) zachowanie różnorodno ci oraz mozaikowego układu siedlisk przyrodniczych występujących na
terenie WLPK, będących jednocze nie miejscem występowania zwierząt,
e) zachowanie typowej postaci siedlisk przyrodniczych,
f) zapewnienie wszystkim gatunkom zwierząt (z wyjątkiem gatunków inwazyjnych oraz gatunków
obcych wypierających rodzime na naturalnych stanowiskach) możliwo ci zachowania lub
osiągnięcia stabilnych populacji,
g) zachowanie korytarzy ekologicznych.
3) Cele ochrony walorów krajobrazowychŚ
a) zachowanie i kształtowanie różnorodnego i harmonijnego krajobrazu, uformowanego historycznie
na drodze wzajemnego przenikania elementów przyrodniczych i kulturowych,
b) zachowanie punktów, ciągów, osi i przedpoli widokowych oraz panoram charakterystycznych dla
Pogórza Wi nickiego.
4) Cele ochrony walorów kulturowychŚ
a) zachowanie unikalnej, wielkopowierzchniowej kompozycji kulturowej wraz z bogactwem
i różnorodno cią tworzących ją obiektów i układów zabytkowych,
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b) zachowanie i eksponowanie warto ci kultury niematerialnej, w tym warto ci historycznych,
kulturowych i etnograficznych.
Rozdział 2
Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania realizacji strategicznych celów ochrony
§2
Zidentyfikowano następujące przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania realizacji strategicznych
celów ochronyŚ
1) Uwarunkowania przyrodnicze:
a) położenie fizyczno-geograficzneŚ prowincjaŚ Karpaty Zachodnie, podprowincjaŚ Zewnętrzne Karpaty
Zachodnieś makroregionŚ Pogórze Zachodniobeskidzkie, Beskidy Zachodnieś mezoregionŚ Pogórze
Wi nickie, Beskid Wyspowy,
b) położenie geobotaniczneŚ prowincja Górska rodkowoeuropejskaś podprowincjaŚ Karpackaś działŚ
Karpaty Zachodnieś okręgŚ Beskidyś podokręgŚ Pogórze Żliszowe,
c) budowa geologiczna: WLPK leży w obrębie Zewnętrznych Karpat fliszowych. Na całym terenie
rozpo ciera się płaszczowina ląska, zbudowana w tym rejonie z wielu mniejszych ponasuwanych
na siebie łusek. Niewielki powierzchniowy udział ma niżej leżąca płaszczowina pod ląska,
występująca w tzw. oknach tektonicznych. Litologia płaszczowiny ląskiejŚ kolejno warstwy lgockie
(na południe od Lipnicy Murowanej), warstwy godulskie (okolice Rajbrotu i Lipnicy Murowanej),
warstwy istebniańskie, piaskowce ciężkowickie, łupki pstre, warstwy menilitowe i warstwy
kro nieńskie,
d) ukształtowanie terenuŚ Park odznacza się urozmaiconą rzeźbą. Najwyższymi szczytami Parku sąŚ
Kobyła (Kobyla Góra) (603 m n.p.m.) oraz Łopusze Wschodnie (612 m n.p.m.). Większo ć wzgórz
ma charakter połogi, jedynie na południu rzeźba bardziej przypomina teren górski. rednie
nachylenie stoków w czę ci północnej Parku wynosi 3,5° – 11,5°. Im dalej na południe, tym rednia
ta się zwiększa (11° – 22°). Niewielka ilo ć stoków, głównie w obszarach źródliskowych,
charakteryzuje się nachyleniami wynoszącymi około 30°. Doliny są przeważnie szerokie, z płaskim
dnem i mało stromymi zboczami,
e) wydobywane surowce mineralne: gaz ziemny,
f) złoża: 5 złóż kopalin udokumentowanych (3 złoża surowców ilastych, 1 złoże piaskowców,
1 złoże ropy naftowej i gazu ziemnego). Tylko 1 złoże eksploatowane – „Łąkta”,
g) glebyŚ gleby mineralne bezwęglanowe, słabo wykształcone gleby brunatnoziemne, gleby
zabagnione, gleby aluwialne. Poza tym szereg gleb o charakterze po rednim, jak również podtypów
w obrębie wymienionych rzędów,
h) podział hydrologicznyŚ położenie w dorzeczu górnej Wisły. Teren jest odwadniany w zdecydowanej
czę ci przez rzekę Uszwicę (prawobrzeżny dopływ Wisły). Układ sieci rzecznej mocno zróżnicowany
i uzależniony od budowy geologicznej. Odcinki górne cieków mają przebieg południkowy, a w
dolnych partiach obierają kierunek zbliżony do równoleżnikowego, ze spływem w kierunku
wschodnim (Leksandrówka, Uszwica, Grabka) lub zachodnim (dopływy Raby),
i) wody powierzchnioweŚ rzeka Uszwica, potoki (cieki zasilające), źródła (naturalne wypływy wód)
i obszary wód stagnujących (stawy, tereny podmokłe). Rzeka i potoki posiadają w większo ci
powierzchniowy system zasilania o reżimie deszczowo – gruntowym. Temperatura wód głównych
cieków powierzchniowych waha się od 5,0 °C do 13,0 °C, pH w przedziale 6,8 – 8,1,
j) wody podziemneŚ obszar Parku należy do regionu karpackiego okre lanego również, jako subregion
Karpat zewnętrznych (fliszowych). W granicach Parku brak głównych zbiorników wód podziemnych
(GZWP). Park położony jest na obszarze dwóch zbiorników jednolitej czę ci wód podziemnych –
tj. JCWPd nr 149 i 161,
k) klimat: na obszarze WLPK panuje klimat umiarkowany ciepły. rednia roczna temperatura wynosi
około 7 – 8,5 °C. rednia ilo ć opadów w roku mie ci się w zakresie 600 – 800 mm i ro nie wraz z
wysoko cią n.p.m. Największe rednie opady przypadają na lipiec i sierpień (około 80 mm),
najniższe na luty (około 23 mm). Okres wegetacyjny na terenie Parku trwa rednio 190 – 220 dni,
l) szata ro linnaŚ
 na obszarze Parku stwierdzono występowanie 671 gatunków ro lin naczyniowych, 122 taksonów
mszaków, 187 taksonów grzybów wielkoowocnikowych i 138 taksonów porostówś
 chronione gatunki ro lin występujące na terenie Parku (w my lŚ Rozporządzenia Ministra
rodowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej ro lin (Dz. U. 2014
poz.1409): 39 gatunków chronionych roślin naczyniowych, w tym ochronie ścisłej podlega 9
2
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gatunków (Dianthus armeria goździk kosmaty, Lilium martagon lilia złotogłów, Cephalanthera
longifolia buławnik mieczolistny, Epipactis palustris kruszczyk błotny, Epipactis purpurata kruszczyk
siny, Orchis mascula storczyk męski, Polystichum aculeatum paprotnik kolczysty, Cephalanthera
damasonium buławnik wielkokwiatowy, Corallorhiza trifida żłobik koralowy), ochronie częściowej
podlega 30 gatunków (Huperzia selago wroniec widlasty, Lycopodium annotinum widłak
jałowcowaty, Lycopodium clavatum widłak goździsty, Matteucia struthiopteris pióropusznik strusi,
Blechnum spicant podrzeń żebrowiec, Aquilegia vulgaris orlik pospolity, Daphne mezereum
wawrzynek wilczełyko, Chimaphila umbellata pomocnik baldaszkowy, Moneses uniflora gruszycznik
jednokwiatowy, Pyrola minor gruszyczka mniejsza, Primula elatior pierwiosnek wyniosły,
Menyanthes trifoliata bobrek trójlistkowy, Gentiana asclepiadea goryczka troje ciowa, Gentiana
cruciata goryczka krzyżowa, Gentianella ciliata goryczuszka orzęsiona, Atropa belladonna pokrzyk
wilcza jagoda, Digitalis grandiflora naparstnica zwyczajna, Carlina acaulis dziewięćsił bezłodygowy,
Galanthus nivalis nieżyczka przebi nieg, Colchicum autumnale zimowit jesienny, Veratrum
lobelianum ciemiężyca zielona, Dactylorhiza incarnata kukułka krwista, Dactylorhiza maculata
kukułka plamista, Dactylorhiza majalis kukułka szerokolistna, Epipactis atrorubens kruszczyk
rdzawoczerwony, Epipactis helleborine kruszczyk szerokolistny, Listera ovata listera jajowata,
Neottia nidus-avis gnieźnik le ny, Platanthera bifolia podkolan biały, Platanthera chlorantha
podkolan zielonawy), 27 gatunków mszaków jest objętych częściową ochroną gatunkową
(Trichocolea tomentella piórkowiec kutnerowaty, Plagiochila asplenioides skosatka zanokcicowata,
Bazzania trilobata biczyca trójwrębna, Frullania dilatata miedzik płaski, Sphagnum capillifolium
torfowiec ostrolistny, Sphagnum compactum torfowiec szorstki, Sphagnum girgensohnii torfowiec
Girgensohna, Sphagnum russowii torfowiec Russowa, Andreaea rupestris naleźlina skalna,
Polytrichum commune płonnik pospolity, Dicranum polysetum widłoząb kędzierzawy, Dicranum
scoparium widłoząb miotłowy, Campylopus flexuosus krzywoszczeć pogięta, Leucobryum glaucum
bielistka siwa, Syntrichia papillosa pędzliczek brodawkowaty, Syntrichia virescens pędzliczek
zielonawy, Climacium dendroides drabik drzewkowaty, Thuidium philibertii tujowiec włoskolistny,
Thuidium tamariscinum tujowiec tamaryszkowaty, Abietinella abietina jodłówka pospolita,
Hylocomium splendens gajnik l niący, Pleurozium schreberi rokietnik pospolity, Rhytidiadelphus
squarrosus fałdownik nastroszony, Pseudoscleropodium purum brodawkowiec czysty, Eurhynchium
angustirete dzióbkowiec Zetterstedta, Calliergonella cuspidata mokradłoszka zaostrzona, Ctenidium
molluscum grzebieniowiec piórkowaty)ś
rzadkie, zagrożone gatunki ro lin na terenie ParkuŚ 12 gatunków rzadkich roślin naczyniowych
umieszczonych w Czerwonej Księdze Karpat Polski (Mirek, Pięko -Mirkowa, 2008) (Epipactis
purpurata kruszczyk siny, Huperzia selago wroniec widlasty, Epipactis palustris kruszczyk błotny,
Corallorhiza trifida żłobik koralowy, Cephalanthera damasonium buławnik wielkokwiatowy,
Cephalanthera longifolia buławnik mieczolistny, Polystichum aculeatum paprotnik kolczysty,
Ranunculus arvensis jaskier polny, Alchemilla glabra przywrotnik prawie nagi, Dactylorhiza
maculata kukułka plamista, Orchis mascula storczyk męski, Dactylorhiza incarnata kukułka krwista,
Bromus secalinus stokłosa żytnia), 1 rzadki gatunek rośliny umieszczony na Czerwonej Liście
Roślin Naczyniowych w Polsce (Zarzycki, Szeląg, 2006) (Dactylorhiza incarnata kukułka krwista)ś
5 rzadkich gatunków mszaków wymienionych na Czerwonej Liście Wątrobowców i żlewików
w Polsce (Klama, 2006) oraz Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light
of a new Red list of mosses in Poland ( arnowiec i in., 2004) (Fossombronia wondraczekii
czarostka Wondraczekiego, Anthoceros agrestis glewik polny, Syntrichia papillosa pędzliczek
brodawkowaty, Syntrichia virescens pędzliczek zielonawy, Campylopus flexuosus krzywoszczeć
pogięta)ś
chronione gatunki grzybów, w tym porostów występujące na terenie Parku (w my lŚ Rozporządzenia
Ministra rodowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U.
2014 poz. 1408): 6 gatunków chronionych porostów, w tym ochroną gatunkową ścisłą objęte
są 3 gatunki (Parmelina tiliacea szarzynka skórzasta, Parmelia omphalodes tarczownica cienna,
Punctelia subrudecta biedronecznik zmienny), ochroną gatunkową częściową - 3 gatunki
(Hypogymnia tubulosa pustułka rurkowata, Imshaugia aleurites popielak pylasty, Ramalina
pollinaria odnożyca opylona)ś
rzadkie, zagrożone gatunki grzybów, w tym porostów na terenie Parku: 32 gatunki rzadkich
grzybów wielkoowocnikowych znajdujących się na Czerwonej liście grzybów
wielkoowocnikowych w Polsce (Wojewoda W., Ławrynowicz M., 2006) (Inonotus nodulosus
błyskoporek guzkowaty, Boletus pinophilus borowik sosnowy, Clavariadelphus fistulosus buławka
rurkowata, Clavariadelphus junceus buławka sitowata, Melanoleuca stridula ciemnobiałka
bulwiastotrzonowa, Phellinus pini czyreń sosnowy, Plicatura crispa fałdówka kędzierzawa,
Tricholoma ustale gąska bukowa, Tricholoma populinum gąska topolowa, Mycena pelianthina
3
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grzybówka gołębia, Mycena rosella grzybówka różowawa, Mycena crocata grzybówka szafranowa,
Antrodiella hoehnelii jamkóweczka żółtawa, Pholiota gummosa łuskwiak słomkowy, Stropharia
squamosa var. squamosa łysiczka łuskowata odm. typowa, Psilocybe pseudocyanea łysiczka
zielononiebieska, Armillaria ostoyae opieńka ciemna, Armillaria borealis opieńka północna,
Armillaria lutea opieńka żółtawa, Typhula erythropus pałecznica czerwonawa, Agaricus semotus
pieczarka winnoczerwona, Octaviania ast erosperma podziemka gwiaździstozarodnikowa,
Sparassis crispa siedzuń sosnowy, Pseudomerulius aureus stroczek złotawy, Inocybe petiginosa
strzępiak malutki, Tremella foliacea trzęsak listkowaty, Marasmius setosus twardzioszek bukowy,
Byssocorticium atrovirens wełniczek niebieskozielonawy, Hebeloma radicosum wło nianka
korzeniasta, Hygrophorus pudorinus wodnicha pomarańczowa, Cortinarius pholideus zasłonak
łuseczkowaty, Cortinarius trivialis zasłonak pospolity), 19 gatunków porostów umieszczonych na
Czerwonej Liście Porostów w Polsce (Cie liński S., Czyżewska K., Żabiszewski J., 2006)
(Cladonia caespiticia chrobotek darenkowaty, Cladonia parasitica chrobotek delikatny, Parmelia
omphalodes tarczownica cienna, Acrocordia gemmata rzędnica pospolita, Bacidia trachona
kropnica kamienna, Melanelia incolorata przylepka wytworna, Micarea cinerea krużynka szara,
Parmelina tiliacea szarzynka skórzasta, Punctelia subrudecta biedronecznik zmienny, Ramalina
pollinaria odnożyca opylona, Umbilicaria hirsuta kruszownica szorstka, Xanthoria fallax złotorost
zwodniczy, Dibaeis baeomyces grzybczyk różowy, Graphis scripta literak wła ciwy, Hypogymnia
tubulosa pustułka rurkowata, Placynthium nigrum rozłożyk czarny, Phaeophyscia sciastra orzast
promienny, Umbilicaria deusta kruszownica strojna, Caloplaca vitellinula jaskrawiec żółtawy)ś
występowanie na terenie Parku miejsc szczególnej koncentracji gatunków chronionych,
zagrożonych i rzadkich. Do takich miejsc należą np. kompleksyŚ Las Bukowiec i Las Kopaliński,
odznaczające się interesującą florą naczyniową czy obiekty skałkowe (m.in. Kamienie
Brodzińskiego, Kamień Grzyb koło Nowego Wi nicza) z bogatą i interesującą biotą porostowąś
występowanie na terenie Parku gatunków obcych wypierających rodzime na naturalnych
stanowiskach, w tym inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych. Zaliczono do nich: konyzę kanadyjską
Conyza canadensis, kolczurkę klapowaną Echinocystis lobata, nawłoć kanadyjską Solidago
canadensis, nawłoć późną Solidago serotina, niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora,
niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera, rdestowca ostrokończystego Reynoutria
japonica, astra nowobelgijskiego Aster novi-belgii, dęba czerwonego Quercus rubra, czeremchę
późną Padus serotina, robinię akacjową Robinia pseudoacacia, słonecznik bulwiasty Helianthus
tuberosus, uczep amerykański Bidens frondosa, wierzbownicę gruczołowatą Epilobium ciliatum i
winobluszcz zaroślowy Parthenocissus inserta. Gatunki te wchodzą w skład niektórych zbiorowisk
półnaturalnych
i naturalnych,
gdzie
konkurują
z gatunkami rodzimymi;
występowanie na terenie Parku 11 zespołów le nych (grąd subkontynentalny Tilio cordataeCarpinetum betuli, kwa na buczyna niżowa Luzulo pilosae-Fagetum, kwa na buczyna górska
Luzulo luzuloidis-Fagetum, żyzna buczyna górska Dentario glandulosae-Fagetum, niżowy łęg
jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum, bagienna
olszyna górska Caltho laetae-Alnetum, łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis, jodłowy bór
więtokrzyski Abietetum polonicum, podmokła
wierczyna górska Bazzanio-Piceetum,
kontynentalny bór mieszany Querco roboris-Pinetum, suboceaniczny bór wieży LeucobryoPinetum) oraz 25 typów zbiorowisk niele nych, z czego 17 opisano w randze zespołu (szuwar
pałkowy Typhetum latifoliae, szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae, zespół turzycy
zaostrzonej Caricetum gracilis, zespół turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, zespół turzycy
pęcherzykowatej Caricetum vesicariae, szuwar trawiasty Sparganio-Glycerietum fluitantis, szuwar
manny fałdowanej Glycerietum plicatae, zespół wiązówki i bodziszka błotnego FilipenduloGeranietum palustris, łąka ostrożeniowa Cirsietum rivularis, łąka z ostrożeniem warzywnym
Angelico-Cirsietum oleracei, zespół situ le nego Scirpetum sylvatici, łąka olszewnikowo-trzę licowa
Molinietum caeruleae, łąka rajgrasowa Arrhenatheretum elatioris, pastwisko z życicą trwałą LolioCynosuretum, ziołoro la lepiężnikowe Petasitetum albi, łopuszyny z lepiężnikiem różowym i
podagrycznikiem Phalarido-Petasitetum hybridi, zespół rdestu ziemnowodnego Polygonetum
natansis, zespół rdestnicy pływającej Potametum natansis);
występowanie na terenie Parku różnorodnych rodzajów siedliskŚ le nych, łąkowych, polnych,
szuwarowych, wodnych. W Parku dominują siedliska niele ne (pola, ugory, łąki, pastwiska), które
zajmują około 7872 ha (56%). Lesisto ć Parku wynosi 32%. Dominują lasy li ciaste (grądy, kwa ne
buczyny) oraz jedliny, natomiast udział borów sosnowych jest raczej niewielkiś
występowanie na terenie Parku 15 typów i podtypów siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty w rozumieniu i wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
4
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flory.
Należą
tu
zarówno
siedliska
le ne,
jakŚ
kwa na
buczyna
niżowa
i górska, żyzna buczyna górska, grąd subkontynentalny, podmokła wierczyna górska, lasy łęgowe
(łęg jesionowo-olszowy, podgórski łęg jesionowy, bagienna olszyna górska), jodłowy bór
więtokrzyskiś jak i siedliska niele neŚ łąka olszewnikowo-trzę licowa, górskie ziołoro la
lepiężnikowe, łąka rajgrasowa, torfowiska przej ciowe oraz niżowe, nadrzeczne zbiorowiska
okrajkowe. Siedliska te na terenie Parku zajmują 1556,35 ha.
m) fauna:
 ogólna liczba stwierdzonych gatunkówŚ 225Ś bezkręgowce – 45 stwierdzonych gatunków, kręgowce
– 180 stwierdzonych gatunków, w tymŚ 16 gatunków ryb Pisces, 12 gatunków płazów Amphibia, 6
gatunków gadów Reptilia, 103 gatunki ptaków Aves, 43 gatunki ssaków Mammalia;
 W my l Rozporządzenia Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183): ścisłej ochronie gatunkowej podlega 110
gatunków zwierząt, bezkręgowceŚ Cerambyx cerdo kozioróg dębosz, Lycaena dispar
czerwończyk nieparek, Phengaris arion (Maculinea arion) modraszek arion; płazyŚ Triturus cristatus
traszka grzebieniasta, Lissotriton montandoni traszka karpacka, Bombina bombina kumak nizinny,
Bombina variegata kumak górski, Hyla arborea rzekotka drzewna, Rana arvalis żaba moczarowaś
gady: Coronella austriaca gniewosz plamisty; ptaki: (gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe)
Coturnix coturnix przepiórka, Tachybaptus ruficollis perkozek, Ciconia ciconia bocian biały, Ciconia
nigra bocian czarny, Accipiter gentilis jastrząb, Buteo buteo myszołów, Pernis apivorus trzmielojad,
Falco tinnunculus pustułka, Crex crex derkacz, Gallinula chloropus kokoszka, Vanellus vanellus
czajka, Columba oenas siniak, Streptopelia decaocto sierpówka, Cuculus canorus kukułka, Strix
aluco puszczyk, Strix uralensis puszczyk uralski, Upupa epops dudek, Apus apus jerzyk,
Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos medius dzięcioł redni, Dendrocopos
major dzięcioł duży, Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi, Dryocopus martius dzięcioł czarny,
Jynx torquilla krętogłów, Picus canus dzięcioł zielonosiwy, Picus viridis dzięcioł zielony, Alauda
arvensis skowronek, Hirundo rustica dymówka, Delichon urbicum oknówka, Anthus pratensis
wiergotek łąkowy, Anthus trivialis wiergotek drzewny, Motacilla alba pliszka siwa, Motacilla
cinerea pliszka górska, Motacilla flava pliszka żółta, Troglodytes troglodytes strzyżyk, Prunella
modularis pokrzywnica, Erithacus rubecula rudzik, Ficedula albicollis muchołówka białoszyja,
Ficedula parva muchołówka mała, Luscinia luscinia słowik szary, Phoenicurus ochruros kopciuszek,
Saxicola rubetra pokląskwa, Saxicola rubicola kląskawka, Turdus merula kos, Turdus pilaris kwiczoł,
Turdus philomelos piewak, Turdus viscivorus paszkot, Locustella naevia wierszczak, Sylvia
atricapilla kapturka, Sylvia borin gajówka, Sylvia communis cierniówka, Sylvia curruca piegża,
Phylloscopus collybita pierwiosnek, Phylloscopus sibilatrix wistunka le na, Phylloscopus trochilus
piecuszek, Regulus ignicapilla zniczek, Regulus regulus mysikrólik, Aegithalos caudatus raniuszek,
Cyanistes caeruleus modraszka, Parus major bogatka, Poecile montanus czarnogłówka, Poecile
palustris sikora uboga, Sitta europaea kowalik, Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy, Certhia
familiaris pełzacz le ny, Oriolus oriolus wilga, Lanius collurio gąsiorek, Lanius excubitor srokosz,
Corvus monedula kawka, Garrulus glandarius sójka, Sturnus vulgaris szpak, Passer domesticus
wróbel, Passer montanus mazurek, Linaria cannabina makolągwa, Carduelis carduelis szczygieł,
Spinus spinus czyż, Erythrina erythrina dziwonia, Chloris chloris dzwoniec, Coccothraustes
coccothraustes grubodziób, Fringilla coelebs zięba, Pyrrhula pyrrhula gil, Serinus serinus kulczyk,
Emberiza calandra potrzeszcz, Emberiza citrinella trznadel, Emberiza schoeniclus potrzos, (gatunki
przelotne lub zalatujące)Ś Anas clypeata płaskonos, Gallinago gallinago kszyk, Tringa ochropus
samotnik, (gatunki zimujące)Ś Fringilla montifringilla jer; ssaki: Rhinolophus hipposideros podkowiec
mały, Eptesicus serotinus mroczek późny, Myotis daubentoni nocek rudy, Myotis emarginatus nocek
orzęsiony, Myotis myotis nocek duży, Myotis mystacinus nocek wąsatek, Plecotus austriacus gacek
szary, Nyctalus lasiopterus borowiec olbrzymi, Barbastella barbastellus mopek zachodni, Cricetus
cricetus chomik europejski, Muscardinus avellanarius orzesznica)ś w tym cisłej ochronie
gatunkowej czynnej podlega 30 gatunków, bezkręgowceŚ Cerambyx cerdo kozioróg dębosz,
Phengaris arion (Maculinea arion) modraszek arion; gady: Coronella austriaca gniewosz plamisty,
płazyŚ Triturus cristatus traszka grzebieniasta, Lissotriton montandoni traszka karpacka, Bombina
bombina kumak nizinny, Bombina variegata kumak górski, Hyla arborea rzekotka drzewna; ptaki:
Ciconia ciconia bocian biały, Ciconia nigra bocian czarny, Falco tinnunculus pustułka, Crex crex
derkacz, Upupa epops dudek, Apus apus jerzyk, Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety,
Dendrocopos medius dzięcioł redni, Dryocopus martius dzięcioł czarny, Picus canus dzięcioł
zielonosiwy, Picus viridis dzięcioł zielony, Passer domesticus wróbel, Vanellus vanellus czajka;
ssaki: Rhinolophus hipposideros podkowiec mały, Eptesicus serotinus mroczek późny, Myotis
daubentoni nocek rudy, Myotis emarginatus nocek orzęsiony, Myotis myotis nocek duży, Myotis
5
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mystacinus nocek wąsatek, Plecotus austriacus gacek szary, Barbastella barbastellus mopek
zachodni, Cricetus cricetus chomik europejski;
 ochronie gatunkowej, częściowej podlega 39 gatunków zwierząt, bezkręgowceŚ Calosoma
sycophanta tęcznik liszkarz, Carabus coriaceus biegacz skórzasty, Carabus glabratus biegacz
gładki, Iphiclides podalirius paź żeglarzś ryby: Alburnoides bipunctatus piekielnica, Barbus
peloponnesius (B. carpathicus, B. meridionalis) brzanka, Barbatula barbatula liz pospolity, Cobitis
taenia koza pospolita, Misgurnus fossilis piskorz; płazyŚ Lissotriton vulgaris traszka zwyczajna,
Salamandra salamandra salamandra plamista, Pseudepidalea viridis ropucha zielona, Bufo bufo
ropucha szara, Rana temporaria żaba trawna, Pelophylax esculentus complex grupa „żaby zielone”,
gady: Natrix natrix zaskroniec zwyczajny, Vipera berus żmija zygzakowata, Lacerta agilis
jaszczurka zwinka, Zootoca vivipara jaszczurka żyworodna, Anguis fragilis padalec zwyczajny;
ptaki: Phalacrocorax carbo kormoran, Columba livia forma urbana gołąb miejski, Corvus corax kruk,
Corvus cornix wrona siwa, Corvus frugilegus gawron, Pica pica sroka; ssaki; Erinaceus roumanicus
jeż wschodni, Talpa europaea kret, Sorex araneus ryjówka aksamitna, Sorex minutus ryjówka
malutka, Crocidura suaveolens zębiełek karliczek, Neomys fodiens rzęsorek rzeczek, Sciurus
vulgaris wiewiórka pospolita, Castor fiber bóbr europejski, Apodemus sylvaticus mysz zaro lowa,
Glis glis popielica, Mustela erminea gronostaj, Mustela nivalis łasica, Lutra lutra wydra;
 31 gatunków rzadkich (21 gatunków wpisanych na Czerwonej Liście żatunków żinących
i Zagro onych w Polsce (Głowaciński Z., 2002) bezkręgowceŚ Calosoma sycophanta tęcznik
liszkarz, Cerambyx cerdo kozioróg dębosz, Lycaena dispar czerwończyk nieparek, Phengaris arion
(Maculinea arion) modraszek arion, Satyrium acaciae ogończyk akacjowiec, Apatura ilia mieniak
strużnik, Apatura iris mieniak tęczowiec, Coenonympha tullia strzępotek soplaczek, Iphiclides
podalirius paź żeglarz, Papilio machaon paź królowejś ryby: Barbus peloponnesius
(B. carpathicus, B. meridionalis) brzanka, Cobitis taenia koza pospolita, Misgurnus fossilis piskorz,
Lota lota miętusś płazyŚ Triturus cristatus traszka grzebieniasta, Lissotriton montandoni traszka
karpacka, Bombina bombina kumak nizinny; gady: Coronella austriaca gniewosz plamisty; ptaki:
(gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe)Ś Coturnix coturnix przepiórka, Tetrastes bonasia
jarząbek, Crex crex derkacz, Scolopax rusticola słonka, Strix uralensis puszczyk uralski, Upupa
epops dudek, Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbietyś ssaki: Neomys anomalus rzęsorek
mniejszy, Rhinolophus hipposideros podkowiec mały, Myotis emarginatus nocek orzęsiony,
Barbastella barbastellus mopek zachodniś 15 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi
Zwierząt (Głowaciński Z., 2001ś Głowaciński Z., Nowacki J., 2004) bezkręgowceŚ Cerambyx cerdo
kozioróg dębosz, Phengaris arion (Maculinea arion) modraszek arion, Lycaena dispar czerwończyk
nieparek, Iphiclides podalirius paź żeglarzś ryby: Misgurnus fossilis piskorz, Alburnoides
bipunctatus piekielnica płazyŚ Triturus cristatus traszka grzebieniasta, Lissotriton montandoni
traszka karpacka; gady: Coronella austriaca gniewosz plamisty, ptaki: Strix uralensis puszczyk
uralski, Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbietyś ssaki: Neomys anomalus rzęsorek mniejszy,
Rhinolophus hipposideros podkowiec mały, Myotis emarginatus nocek orzęsiony, Glis glis popielica);
29
gatunków
jest
przedmiotem
zainteresowania
Wspólnoty
w rozumieniu Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (bezkręgowceŚ Cerambyx cerdo kozioróg dębosz, Lycaena
dispar
czerwończyk
nieparekś
ryby:
Barbus
peloponnesius
(B.
carpathicus,
B. meridionalis) brzanka, Misgurnus fossilis piskorz; płazyŚ Triturus cristatus traszka grzebieniasta,
Lissotriton montandoni traszka karpacka, Bombina bombina kumak nizinny, Bombina variegata
kumak górskiś ptaki: (gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe) Tetrastes bonasia jarząbek,
Ciconia ciconia bocian biały, Ciconia nigra bocian czarny, Pernis apivorus trzmielojad, Crex crex
derkacz, Strix uralensis puszczyk uralski, Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety,
Dendrocopos medius dzięcioł redni, Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi, Dryocopus martius
dzięcioł czarny, Picus canus dzięcioł zielonosiwy, Ficedula albicollis muchołówka białoszyja,
Ficedula parva muchołówka mała, Lanius collurio gąsiorekś ssaki: Rhinolophus hipposideros
podkowiec mały, Myotis emarginatus nocek orzęsiony, Myotis myotis nocek duży, Barbastella
barbastellus mopek zachodni, Castor fiber bóbr europejski, Lutra lutra wydra).
n) lasy:
 struktura siedliskŚ blisko 99,5% siedlisk wyżynnych, około 0,5% siedlisk olsowych. Największy udział
ma siedlisko lasu wyżynnego - Lwyż (około 94,5%) i lasu mieszanego wyżynnego - LMwyż (5%).
Pozostałe siedliska olsu, olsu jesionowego i lasu łęgowego wyżynnego (OL, OLJ, LŁwyż) zajmują
znikomą powierzchnięś
 drzewostanyŚ ponad 80% drzewostanów drugiej, trzeciej i czwartej klasy wieku (odpowiednioŚ nieco
ponad 24%, blisko 38% i prawie 20% powierzchni le nej zalesionej)ś niewielki udział
6
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powierzchniowy (około 8,5%) mają drzewostany w klasie odnowieniaś redni wiek drzewostanów
wynosi 54 lataś drzewostany tworząŚ sosna (około 33%), jodła (blisko 19,5%), buk (ponad 12,5%),
dąb (12%), grab (około 9%), brzoza (prawie 7,5%), olcha czarna (ponad 3%), modrzew (około 1,5%)
oraz wierk, jawor, jesion, olcha szara, robinia, osika, wierzby i lipa (łącznie około 2%)ś
 wielko ć kompleksów le nychŚ do 5 ha (317 kompleksów), od 6 do 20 ha (43 kompleksy),
w przedziale od 21 do 100 ha (16 kompleksów), od 101 do 500 ha (5 kompleksów), powyżej 500 ha
(2 kompleksy).
o) istniejące formy ochrony przyrodyŚ
 rezerwat przyrody Kamień Grzyb – rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1962 roku na mocy
zarządzenia Ministra Le nictwa i Przemysłu Drzewnego (M. P. 1962, Nr 30, poz. 133), zajmuje
powierzchnię 1,83 ha. Rezerwat położony jest we wsi Połom Duży na terenie gminy Nowy Wi nicz
i należy do le nictwa egocina (Nadle nictwa Brzesko). Przedmiotem ochrony rezerwatu jest grupa
skał z piaskowca ciężkowickiegoś
 pomniki przyrodyŚ 29 obiektów (szczegółowy wykaz pomników przyrody zawarto w Zestawieniu nr
1);
 Obszar Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048 (szczegóły zawiera Rozdział 8 - Zakres planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048).
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Zestawienie nr 1. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie WLPK
Lp.

1

Nr rejestru
Stary
woj.
numer rej.

Gatunek/Nazwa

120104-002

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
(1/2)
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
(2/2)

96

Rodzaj
obiektu

Obwód
Wysokość[m]
[cm]*

drzewo
z grupy

505

drzewo
z grupy

550

Data
utworzenia

1934-04-05

na terenie starego
cmentarza

Lipnica Górna

wzgórze Paprotna

Lipnica
Murowana

obok ko cioła w. Andrzeja

Lipnica
Murowana

Park Szkoły
Przysposobienia
Rolniczego (przy dworze)

1969-03-17

Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)

Lipnica
Murowana

skwer przy Szkole
Przysposobienia
Rolniczego

1969-03-17

Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)

Lipnica
Murowana

Park Szkoły
Przysposobienia
Rolniczego (przy dworze)

-

2

120104-003

97

3

120104-004

98

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

drzewo

460

27

1963-03-21

4

120104-005

99

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

440

20

1969-03-17

Topola czarna
(Populus nigra) (1/4)

drzewo
z grupy

450

-

Topola czarna
(Populus nigra) (2/4)

drzewo
z grupy

400

-

Topola czarna
(Populus nigra) (3/4)

drzewo
z grupy

250

-

Topola czarna
(Populus nigra) (4/4)

drzewo
z grupy

340

-

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

drzewo
z grupy

6

120104-006

120104-007

100

101/1

grupa skał

-

-

1962-11-10

320

-

8

Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)

Lokalizacja

Lipnica
Murowana

Skałki piaskowe
"Kamienie
Brodzińskiego"

5

Obowiązujący akt prawny Miejscowość

Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)
Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30) oraz Rozp. Nr
14/02 Woj. Małop. z dn.
31.01.2002 (Dz. Urz. Woj.
Małop. Nr 22 poz. 431)
Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)
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Gatunek/Nazwa

Rodzaj
obiektu

Data
utworzenia

drzewo
z grupy

330

-

1969-03-17

Obowiązujący akt prawny Miejscowość
Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)
Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)
Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)
Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)
Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)

Lokalizacja

Lipnica
Murowana

Park Szkoły
Przysposobienia
Rolniczego (przy dworze)

Lipnica
Murowana

Lipnica Dolna 85

Lipnica
Murowana

Lipnica Murowana 153

Lipnica
Murowana

na wschód od osiedla
Poprzecze

Lipnica Dolna

pod szczytem Duchowej
Góry

120104-007

101/2

Topola biała
(Populus alba)

7

120104-008

102

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

405

20

1980-08-23

8

120104-009

103

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

475

26

1980-08-23

9

120104-010

378

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

350

23

1998-09-22

10

120104-011

brak

Skałka
piaskowcowa

skałka

-

-

2004-04-13

118/2

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

440

8

zamek, na dziedzińcu

drzewo
z grupy

385

14

zamek, na dziedzińcu

drzewo
z grupy

325

12

118/3

118/18
11

120106-001
118/17

Starodrzew: klon
pospolity (Acer
platanoides)
Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

1936-04-25
drzewo
z grupy

335

14

Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)

zamek, na murze obronnym
Stary Wi nicz
zamek, na murze obronnym

118/14

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

530

16

zamek, na murze obronnym

118/13

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

390

15

zamek, na murze obronnym

9

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lp.

Nr rejestru
Stary
woj.
numer rej.
118/6

118/7

118/9

Gatunek/Nazwa
Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

– 12 –

Rodzaj
obiektu

Obwód
Wysokość[m]
[cm]*

Poz. 6178

Data
utworzenia

Obowiązujący akt prawny Miejscowość

Lokalizacja

drzewo
z grupy

300

13

zamek, na murze obronnym

drzewo
z grupy

335

14

zamek, na murze obronnym

drzewo
z grupy

507

15

zamek, na murze obronnym

118/10

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

197

9

zamek, na murze obronnym

118/11

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

333

12

zamek, na murze obronnym

118/12

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

445

14

zamek, na murze obronnym

118/19

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

620

10

zamek, poza murami, obok
bramy głównej

drzewo
z grupy

330

16

zamek, poza murami, obok
bramy głównej

drzewo
z grupy

390

18

zamek, poza murami

drzewo
z grupy

330

20

zamek, poza murami

118/20

118/21

118/23

Starodrzew: klon
jawor (Acer
pseudoplatanus)
Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
Starodrzew: klon
jawor (Acer
pseudoplatanus)

118/39

Starodrzew: grab
pospolity (Carpinus
betulus)

drzewo
z grupy

285

18

zamek, poza murami

118/37

StarodrzewŚ dąb
szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo
z grupy

465

23

zamek, poza murami

10

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lp.

Nr rejestru
Stary
woj.
numer rej.
118/36

118/26

118/28

Obwód
Wysokość[m]
[cm]*

Data
utworzenia

Obowiązujący akt prawny Miejscowość

Lokalizacja

drzewo
z grupy

400

20

zamek, poza murami

drzewo
z grupy

265

13

zamek, poza murami

drzewo
z grupy

270

12

zamek, poza murami

Starodrzew: klon
jawor (Acer
pseudoplatanus)

drzewo
z grupy

310

19

zamek, poza murami

118/31

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

350

13

zamek, poza murami

118/24

Starodrzew: grab
pospolity (Carpinus
betulus)

drzewo
z grupy

280

14

zamek, poza murami

118/25

Starodrzew: grab
pospolity (Carpinus
betulus)

drzewo
z grupy

240

13

zamek, poza murami

drzewo
z grupy

187

18

drzewo
z grupy

373

15

drzewo
z grupy

122

15

119/2

120106-002

Starodrzew: klon
jawor (Acer
pseudoplatanus)
Starodrzew: grab
pospolity (Carpinus
betulus)
Starodrzew grab
pospolity (Carpinus
betulus)

Rodzaj
obiektu

Poz. 6178

118/29

119/1

12

Gatunek/Nazwa

– 13 –

119/3

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)
Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

119/4

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

151

16

119/7

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

312

24

1936-02-17

11

Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)

Stary Wi nicz

wokół ko cioła w.
Wojciecha

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lp.

Nr rejestru
Stary
woj.
numer rej.
119/9

119/10

119/11

13

14

120106-003

120106-004

Gatunek/Nazwa
Starodrzew: jesion
wyniosły (Fraxinus
excelsior)
Starodrzew: jesion
wyniosły (Fraxinus
excelsior)
Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

– 14 –

Rodzaj
obiektu

Obwód
Wysokość[m]
[cm]*

drzewo
z grupy

173

20

drzewo
z grupy

177

21

drzewo
z grupy

227

20

119/12

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

253

21

119/13

Starodrzew: grab
pospolity (Carpinus
betulus)

drzewo
z grupy

152

13

119/14

Starodrzew: lipa
drobnolistna (Tilia
cordata)

drzewo
z grupy

318

20

Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
(1/3)

drzewo
z grupy

205

16

122

123

Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
(2/3)

drzewo
z grupy

268

17

Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
(3/3)

drzewo
z grupy

250

17

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

520

21

12

Poz. 6178

Data
utworzenia

Obowiązujący akt prawny Miejscowość

Lokalizacja

1964-03-18

Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)

Leksandrowa

na wzgórzu przy drodze
Nowy Wi nicz - Lipnica
Murowana, po zachodniej
stronie, obok odchodzi
droga lokalna, obok
kapliczki

1971-12-08

Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)

Chronów

obok starego dworu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Obwód
Wysokość[m]
[cm]*

Nr rejestru
Stary
woj.
numer rej.

Gatunek/Nazwa

15

120106-005

124

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

drzewo

550

18

1971-12-08

16

120106-006

255

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

drzewo

495

17

1995-05-15

17

120106-007

256

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

drzewo

475

22

1995-05-15

18

120106-008

301

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

319

18

1997-05-07

19

120106-009

302

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

325

18

1997-05-07

20

120106-010

303

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

290

21

1997-05-07

21

120106-011

304

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

290

17

1997-05-07

22

120106-012

305

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

272

27

1997-05-07

23

120106-013

306

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

305

19

1997-05-07

Lp.

Rodzaj
obiektu

Poz. 6178

13

Data
utworzenia

Obowiązujący akt prawny Miejscowość
Zarz. Nr 2/87 Woj. Tarn.
z dn. 26.02.1987 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarnow. Nr 3,
Poz. 30)
Rozp. Nr 4/95 Woj. Tarn.
z dn. 15.05.1995 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarn. Nr 8, Poz.
71)
Rozp. Nr 4/95 Woj. Tarn.
z dn. 15.05.1995 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarn. Nr 8, Poz.
71)
Rozp. Nr 24/97 Woj. Tarn.
z dn. 07.05.1997 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarn. Nr 6, Poz.
38)
Rozp. Nr 24/97 Woj. Tarn.
z dn. 07.05.1997 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarn. Nr 6, Poz.
38)
Rozp. Nr 24/97 Woj. Tarn.
z dn. 07.05.1997 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarn. Nr 6, Poz.
38)
Rozp. Nr 24/97 Woj. Tarn.
z dn. 07.05.1997 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarn. Nr 6, Poz.
38)
Rozp. Nr 24/97 Woj. Tarn.
z dn. 07.05.1997 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarn. Nr 6, Poz.
38)
Rozp. Nr 24/97 Woj. Tarn.
z dn. 07.05.1997 r. (Dz.
Urz. Woj. Tarn. Nr 6, Poz.
38)

Lokalizacja

Chronów

przy drodze, ok. 50 m od
starego dworu

Muchówka

po wschodniej stronie drogi
Bochnia - egocina

Muchówka

po wschodniej stronie drogi
Bochnia - egocina

Nowy Wi nicz

cmentarz komunalny

Nowy Wi nicz

cmentarz komunalny

Nowy Wi nicz

cmentarz komunalny

Nowy Wi nicz

cmentarz komunalny

Nowy Wi nicz

cmentarz komunalny

Nowy Wi nicz

cmentarz komunalny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Obwód
Wysokość[m]
[cm]*

Nr rejestru
Stary
woj.
numer rej.

Gatunek/Nazwa

24

120106-014

307

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

338

16

1997-05-07

25

120106-015

308

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

280

18

1997-05-07

26

120106-016

309

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

drzewo

355

18

1997-05-07

27

120106-017

343

Skałka
piaskowcowa

skałka

-

-

1997-10-07

28

120106-018

brak

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

drzewo

385

21

2002-01-31

29

120106-019

brak

Klon pospolity (Acer
platanoides)

drzewo

330

23

2004-04-13

Lp.

Rodzaj
obiektu

Poz. 6178

*obwód mierzony na wysokości 1,3 m

14

Data
utworzenia

Obowiązujący akt prawny Miejscowość
Rozp. Nr 24/97 Woj. Tarn.
z dn. 07.05.1997 r. (Dz.
Nowy Wi nicz
Urz. Woj. Tarn. Nr 6, Poz.
38)
Rozp. Nr 24/97 Woj. Tarn.
z dn. 07.05.1997 r. (Dz.
Nowy Wi nicz
Urz. Woj. Tarn. Nr 6, Poz.
38)
Rozp. Nr 24/97 Woj. Tarn.
z dn. 07.05.1997 r. (Dz.
Nowy Wi nicz
Urz. Woj. Tarn. Nr 6, Poz.
38)
Rozp. Nr 62/97 Woj. Tarn.
z dn. 07.10.1997 r. (Dz.
Chronów
Urz. Woj. Tarn. Nr 13, Poz.
119)
Rozp. Nr 14/02 Woj. Małop.
z dn. 31.01.2002 r. (Dz.
Kopaliny
Urz. Woj. Małop. Nr 22,
poz. 431)
Rozp. Nr 7 Woj. Małop.
z dn. 13.04.2004 r. (Dz.
Chronów
Urz. Woj. Małop. Nr 85,
poz. 1086)

Lokalizacja

cmentarz komunalny

cmentarz komunalny

cmentarz komunalny

Le nictwo egocina,
oddz. 67

na posesji Kopaliny 50

kilka metrów od budynku
starego dworu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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2) Uwarunkowania kulturowe i krajobrazowe:
a) rodzaj krajobrazu: dominuje typ krajobrazu naturalno-kulturowego, który zajmuje 55% powierzchni
Parku, w dalszej kolejno ci występuje krajobraz zbliżony do naturalnego (38,6% powierzchni) i
kulturowy (6,4% powierzchni),
b) osiem punktów widokowych, z których obserwować można najbardziej charakterystyczne elementy
krajobrazu tej czę ci Pogórza Wi nickiego, których zakres widoczno ci wynosi od około 70° do 160°,
c) trzydzie ci cztery ciągi widokowe o łącznej długo ci około 13 km, które pozwalają na obserwację
najbardziej warto ciowych elementów krajobrazu naturalno-kulturowego i kulturowego,
d) zasoby rodowiska kulturowegoŚ łącznie 260 obiektów kultury materialnej, w tym 225 obiektów
architektury i budownictwa, 14 miejsc pamięci, 10 cmentarzy, 6 obiektów w kategorii Inne,
2 układy urbanistyczne oraz 3 zabytkowe parki. Ze wszystkich zinwentaryzowanych obiektów 143
(ok. 55%) ma dużą warto ć historyczną (oceny: I – 77 obiektówś I/II – 4 obiekty; II –36 obiektówś II/III
– 3 obiekty; III – 24 obiekty), natomiast 78 (ok. 30%) charakteryzuje się wysoką warto cią
współczesnąś zatem łącznie 221 (blisko 86%) obiektów Parku stanowi jego walory,
e) wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym stanowi załącznik nr 1A do uchwały.

15
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3) Uwarunkowania społeczne i gospodarczeŚ
a) położenie administracyjneŚ województwo małopolskie, powiat bocheński (gminyŚ Lipnica Murowana,
Nowy Wi nicz),
b) położenie według podziałów le nychŚ Nadle nictwo Brzesko,
c) struktura użytkowaniaŚ grunty orne (42%), lasy (32%), łąki i pastwiska (14%), zabudowa (4%), sady (3%),
drogi (2%), grunty zadrzewione (2%), wody (1%),
d) struktura własno ciowa gruntówŚ własno ć prywatna (87,45%), własno ć samorządów (2,25%),
własno ć Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Państwowe zwane
dalej PGL LP (5,69%), własno ć Skarbu Państwa poza PGL LP (0,94%). Pozostałe grunty pozostają w
różnych współwłasno ciach (1,99%). Dla 1,68% gruntów – wła ciciela nie ustalono,
e) ludno ćŚ szacunkowa liczba ludno ci zamieszkująca teren Parku wynosi około 18 900 osób,
f) podmioty w poszczególnych sektorach gospodarkiŚ sektor rolniczy (31), sektor przemysłowy (506),
sektor usługowy (693)ś sektor prywatny (1184) i sektor publiczny (46),
g) rolnictwoŚ wielko ć gospodarstw rolnychŚ do 1 ha (1466), 1-5 ha (1765), 5-10 ha (178), 10-15 ha (21),
15 ha i więcej (5),
h) profil produkcji rolnejŚ ro linnej – zboża, ziemniaki, uprawy przemysłowe, buraki cukrowe, ro liny
strączkowe jadalne, warzywa gruntoweś zwierzęcej – bydło (krowy), trzoda chlewna, konie, drób,
i) walory turystyczneŚ analiza walorów turystycznych wykazała, że spo ród wszystkich walorów
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zgromadzonych na terenie Parku najliczniejszą grupę
stanowią walory kulturowe. Są to m.in. zabytki architektury wieckiej i sakralnej, zespoły architektoniczne,
układy urbanistyczne, ekspozycje muzealne oraz cykliczne wydarzenie folklorystyczne,
j) sieć drogowaŚ drogi wojewódzkie – nr 965 Zielona – Bochnia – Limanowa, nr 966 Wieliczka – Gdów –
Muchówka – Tymowa; drogi powiatowe – nr 2075 K Lipnica Murowana – egocina, nr 1447 K Muchówka
– Porąbka Iwkowska, nr 1444 K Uszew – Nieznanowice, nr 2080 K Kopaliny – Stary Wi nicz, nr 2079
Nowy Wi nicz – Chronów, nr 2078 K Kobyle – Lipnica Górna, nr 2077 K Nowy Wi nicz – Lipnica
Murowana, nr 2076 K Lipnica Murowana – Połom, nr 2082 K Olchawa – Leszczyna, nr 1446 K Iwkowa
– Lipnica Dolna, nr 1445 K Gnojnik – Lipnica Dolnaś drogi gminne, publiczne i wewnętrzne oraz inne
dojazdowe do pól i lasów,
k) sieć wodociągowa (2015 r.) - % ogółu ludno ci korzystająca z instalacji: gmina Lipnica Murowana –
27,4 %, gmina Nowy Wi nicz – 44,9%,
l) sieć kanalizacyjna (2015 r.) - % ogółu ludno ci korzystająca z instalacji: gmina Lipnica Murowana –
22,3 %, gmina Nowy Wi nicz – 17,7 %,
m) składowiska odpadówŚ 1 – Nowy Wi nicz,
n) oczyszczalnie ciekówŚ 5 – Nowy Wi nicz, Stary Wi nicz, Rajbrot, Rajbrot (zakłady mięsne), Lipnica
Dolna.
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Rozdział 3
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagro eń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz ich skutków
Identyfikacja zagrożeń oraz okre lenie sposobów ich eliminacji lub ograniczeniaŚ
Załącznik nr 2 obrazuje zagrożenia wymienione w § 3.
Lp.

Zagro enie

§3

Charakterystyka zagro enia

Lokalizacja zagro enia

Status* Rodzaj**

Sposób eliminacji /
ograniczenia

ZAżRO ENIA DLA ELEMENTÓW RODOWISKA ABIOTYCZNEżOŚ

1

2

3

Za miecanie, dzikie
wysypiska.

Niszczenie
wychodni skalnych.

Zanieczyszczenie
wód
powierzchniowych.

Degradacja gleb i wód.

Istniejące – Punktowo na terenie całego
Parku.
Potencjalne – Teren całego Parku.

R/P

W

Likwidacja dzikich wysypisk
mieci, działania prewencyjne,
edukacja społeczeństwa.

Wandalizm – graffiti wykonane sprayem lub/i wyryte
w skale.

Istniejące – Kamienie Brodzińskiego,
Kamień Grzyb, Skałki Chronowskie.
Potencjalne – pozostałe formy skałkowe.

R/P

W

źdukacja społeczeństwa,
likwidacja ladów wandalizmu.

Nadmierna wspinaczka skalna, a w przypadku
Kamieni Brodzińskiego i Kamienia Grzyb nielegalna
wspinaczka skalna.

Istniejące – Kamienie Brodzińskiego,
Kamień Grzyb.
Potencjalne – pozostałe formy skałkowe.

R/P

W

źdukacja stowarzyszeń i grup
wspinaczkowych.

Zarastanie odsłonięć skalnych powodujące ich erozję.

Żormy skałkowe i naturalne wychodnie
skalne na terenie Parku.

R

W

Okresowe oczyszczanie
najcenniejszych
i udostępnionych dla turystów
form skałkowych
(z uwzględnieniem zachowania
plech cennych porostów).

Wylewanie nieczysto ci z szamb, nieszczelne
szamba.

Tereny zabudowane na terenie Parku oraz
wokół infrastruktury turystycznej.

R/P

W

Skanalizowanie gospodarstw
lub kontrola szamb.

17
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Lp.

4

Zagro enie

Zanieczyszczenie
powietrza.
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Lokalizacja zagro enia

Zanieczyszczenia związane z użytkowaniem
pieców/kotłów węglowych nieprzeznaczonych do tych
Cały Park, szczególnie w większych
celów oraz spalaniem odpadów z gospodarstw
skupiskach zabudowy (miejscowo ciach).
domowych, (niska emisja gazów).

Status* Rodzaj**

R

Sposób eliminacji /
ograniczenia

W

źdukacja społeczeństwa.
Promocja ekologicznych metod
otrzymywania energii (np.
panele słoneczne, ogrzewanie
gazowe, spalanie biomasy).

W

Utrzymanie ekstensywnego
użytkowania łąk i pastwisk.
Lokalnie zabiegi ochrony
czynnej.
Utrzymanie aktualnego poziomu
wód gruntowych.
Akcja informacyjna promująca
program rolno rodowiskowoklimatyczny.
Edukacja społeczeństwa.

W/Z

Usuwanie (głównie
mechaniczne) osobników
wybranych ro lin,
w szczególno ci w sąsiedztwie
rezerwatu, pomników przyrody.
Monitorowanie i kontrola
liczebno ci populacji gatunków
inwazyjnych i obcych
wypierających rodzime na
naturalnych stanowiskach.

W/Z

Kształtowanie wiadomo ci
ekologicznej.
Informowanie o walorach
przyrodniczych
i obowiązujących zasadach
w obrębie obiektów objętych
ochroną prawną.

ZAżRO ENIA DLA WALORÓW PRZYRODY YWEJŚ

5

6

7

Sukcesja wtórna.

Zarzucenie tradycyjnej gospodarki łąkarskiej powoduje
zmniejszenie areału i ubożenie składu florystycznego
zbiorowisk niele nych. Dotyczy to zbiorowisk
łąkowych, torfowiskowych i szuwarowych.
Brak koszenia i wypasu na obszarach bezle nych
prowadzi również do eliminacji miejsc żerowiskowych
i rozrodu gatunków zwierząt związanych z terenami
otwartymi.

Powierzchniowo, obszary niele ne na
terenie całego Parku w obszarze O2.

źkspansja gatunków
inwazyjnych i
Powoduje ustępowanie gatunków rodzimych, zmiany
obcych
w składzie florystycznym oraz faunistycznym,
wypierających
w fizjonomii zbiorowisk oraz zaburzenie równowagi
rodzime na
ekosystemów.
naturalnych
stanowiskach.

Mechaniczne
niszczenie
porostów.

Chodzenie po skałach prowadzi do bezpo redniego
niszczenia porostów.

Teren całego Parku.

Obiekty skałkowe (Skałki Chronowskie,
Kamień Grzyb, Kamienie Brodzińskiego).

18

R

R

R

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Zagro enie
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Lokalizacja zagro enia

Eliminacja
martwego drewna.

Obniżenie bioróżnorodno ci na skutek nadmiernej
eliminacji martwego drewna.

9

Melioracje
odwadniające.

Melioracje odwadniające (szczególnie niewła ciwie
prowadzone) powodują degradację zbiorowisk
i siedlisk zależnych od wód (lasów łęgowych,
szuwarów, wilgotnych i zmiennowilgotnych łąk).
Niszczenie małych zbiorników, potencjalnych lub
rzeczywistych miejsc godowania płazów.

Okolice Chronowa (potencjalnie na terenie
całego Parku).

10

Wypalanie traw
i zaro li.

Wypalanie traw i zaro li stanowi miertelną pułapkę
dla drobnych zwierząt. Poza tym wyjaławia glebę
i ułatwia ekspansję gatunków kosmopolitycznych.

Punktowo na terenie całego Parku
w obszarze O2.

8

11

Presja budowlana.

Zabudowa oraz grodzenie działek w obrębie korytarzy
ekologicznych może prowadzić do zmniejszenia ich
funkcjonalno ci.

Lasy na terenie Parku.

Korytarze ekologiczne (załącznik nr 9).

19

Status* Rodzaj**

Sposób eliminacji /
ograniczenia

W

Dążenie do pozostawiania
martwego drewna, odpowiednio
do składu gatunkowego, fazy
rozwojowej i zasady
zachowania trwało ci
drzewostanów, w ilo ci min. 5%
zasobno ci drzewostanu (ze
szczególnym uwzględnieniem
drzew martwych stojących,
w tym dziuplastych) na koniec
okresu obowiązywania planu
ochrony parku krajobrazowego.

P/R

W

Upowszechnianie metod
gospodarowania rolniczego
w warunkach wysokiego
uwodnienia. Akcja promująca
program rolno rodowiskowoklimatyczny.

R/P

W

źdukacja społeczeństwa.

W

Ochrona przed zwartą
zabudową terenów
stanowiących korytarze
ekologiczne – zapisy
w dokumentach planistycznych.
Podjęcie przez radę gminy
uchwały ograniczającej
grodzenia działek w korytarzach
ekologicznych (rezygnacja
z grodzeń lub ograniczenie
pełnego grodzenia).

P/R

R/P

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Lp.

12

13

Zagro enie

Ruch
samochodowy.
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Lokalizacja zagro enia

Wzrost natężenia ruchu samochodowego prowadzi do
Ciągi komunikacyjne przebiegające przez
zwiększenia miertelno ci zwierząt w wyniku kolizji
(w tym miertelno ć płazów na trasach sezonowych teren Parku (w szczególno ci droga 2082
K – odcinek w okolicach Olchawy).
migracji) oraz obniżenia funkcjonalno ci korytarzy
ekologicznych.

Zaburzenie warunków siedliskowych ryb i innych
Zanieczyszczenie
organizmów związanych z siedliskiem wodnym.
wód
Za miecanie, zanieczyszczanie miejsc rozrodu płazów
powierzchniowych.
– małych zbiorników wodnych.

14

Regulacja rzeki
i potoków.

Betonowanie koryt rzeki i potoków oraz budowa
urządzeń piętrzących wodę stwarza zagrożenie dla
populacji ryb oraz innych organizmów wodnych
(degradacja i zanik siedliska, utrudnienie lub
uniemożliwienie przemieszczania się ryb w celu
odbycia tarła).

15

Za miecanie, dzikie
wysypiska.

Odpady mogą powodować u zwierząt m.in.
skaleczenia oraz problemy pokarmowe.

16

Umy lne zabijanie
zwierząt.

17

Nadmierny rozwój
infrastruktury
służącej gospodarce
le nej.

Poszerzanie istniejących oraz budowa nowych
le nych dróg gospodarczych i miejsc składowania
drewna.

18

Zmniejszenie
powierzchni
zajmowanej przez
krajobraz zbliżony
do naturalnego.

Zmiana sposobu użytkowania terenów le nych,
przeznaczenie terenów le nych na cele związane
z rozwojem infrastruktury turystycznej,
wypoczynkowej itp.

Cały obszar Parku, a w szczególno ci
tereny zurbanizowane (obszar O2, O3).

Status* Rodzaj**

Sposób eliminacji /
ograniczenia

R/P

Z/W

Poprawa warunków na szlakach
migracji zwierząt. Uwzględnienie
w planach budowy lub
modernizacji dróg budowy
przepustów dla zwierząt. Płotki
okresowe, wygrodzenia stałe
lub wykopanie stawów
kompensacyjnych (utworzenie
miejsc rozrodczych). Edukacja
społeczeństwa.

R

W

Uregulowanie gospodarki
ciekowej. źdukacja społeczna.

Rzeka i potoki na obszarze Parku.

R/P

W

Ograniczenie regulacji rzeki
i potoków za wyjątkiem
zabiegów prowadzonych w celu
ochrony przeciwpowodziowej
obszaru.

Punktowo na terenie Parku (np.:
skrzyżowania szlaków, miejsca
odpoczynku, punkty widokowe, okolice
Kamieni Brodzińskiego).

R/P

Z/W

Likwidacja dzikich wysypisk
mieci, działania prewencyjne,
edukacja społeczeństwa.

R/P

W

źdukacja społeczeństwa,
informowanie o zakazach
obowiązujących w Parku.

P

W

Prowadzenie racjonalnej
gospodarki le nej.

W

Ochrona krajobrazu zbliżonego
do naturalnego, w tym przede
wszystkim terenów le nych
przed zmianą dotychczasowego
sposobu użytkowania.

Umy lne zabijanie zwierząt błędnie uważanych za
niebezpieczne (głównie płazów, gadów, nietoperzy,
Teren całego Parku.
bezkręgowców).
ZAżRO ENIA DLA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCHŚ

Krajobraz zbliżony do naturalnego (obszary
le ne) (O1).
P

20
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Zagro enie

Charakterystyka zagro enia

19

Zmiana
dotychczasowych
funkcji terenów
rolnych.

Powolne przekształcanie gruntów rolnych na tereny
przeznaczone pod zabudowę (mieszkaniową,
usługową).

20

Rozwój zabudowy
na terenach
otwartych
Chaotyczny rozwój zabudowy obejmujący najbardziej
w oderwaniu od
atrakcyjne widokowo fragmenty terenów otwartych.
istniejących układów
osadniczych.
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Status* Rodzaj**

R

R

Sposób eliminacji /
ograniczenia

W

Odpowiednie zapisy
w dokumentach planistycznych
gmin, ograniczające zmianę
przeznaczania terenów rolnych.

W

Ochrona przed zabudową
terenów otwartych stanowiących
przedpola punktów i ciągów
widokowych – zapisy
w dokumentach planistycznych.

Krajobraz naturalno-kulturowy (O2).

21

Obniżenie walorów
wizualnych
krajobrazu przez
nowo powstającą
zabudowę.

Duża dowolno ć w zakresie formy, materiału
i kolorystyki wznoszonych budynków powoduje, że
w skrajnych przypadkach stają się one silnie
eksponowanymi elementami dysharmonijnymi.

R

W

Promowanie rozwiązań
architektonicznych przyjaznych
dla krajobrazu – zapisy
w dokumentach planistycznych.

22

Zniekształcenie
historycznie
ukształtowanego
układu
komunikacyjnego.

Rozwój zabudowy poza istniejącymi jednostkami
osadniczymi pociąga za sobą budowę sieci lokalnych
dróg asfaltowych (sięgaczy), które obniżają warto ć
krajobrazu i zacierają historycznie ukształtowaną sieć
dróg.

R

W

Ochrona i eksponowanie
elementów historycznego
układu komunikacyjnego.

W

Kształtowanie odpowiedzialnej
polityki przestrzennej w zakresie
form i wzorców
architektonicznych, ochrona
istniejących zabytków
budownictwa ludowego – zapisy
w dokumentach planistycznych.
Promowanie utrzymywania
tradycyjnej zieleni przydomowej.

W

Kształtowanie nowej zabudowy
i infrastruktury z zachowaniem
tradycyjnej struktury
wewnętrznej jednostek
osadniczych i ich związków
z przestrzenią – zapisy
w dokumentach planistycznych.

23

Obniżenie walorów
wizualnych
miejscowo ci
i przysiółków.

Przewaga bezstylowego budownictwa współczesnego
oraz zanikanie zabytkowego budownictwa ludowego
prowadzi do homogenizacji krajobrazu osadniczego
i utraty jego cech indywidualnych, wywodzących się
z miejscowej tradycji. Zanikanie zwyczaju
utrzymywania tradycyjnej zieleni przydomowej.

R

Krajobraz kulturowy (O3).

24

Zniekształcenie
historycznie
ukształtowanych
układów
osadniczych.

Chaotyczny rozwój współczesnej zabudowy prowadzi
do zatarcia kształtu i wyglądu dawnych układów
osadniczych.

P

21
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26

Zagro enie

Ograniczenie
zakresu panoramy
przez drzewa.
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Charakterystyka zagro enia

Lokalizacja zagro enia

Punktowe zasłonięcie fragmentów panoramy przez
pojedyncze drzewa i grupy drzew tworzących
zadrzewienia ródpolne na stokach Dominicznej Góry.

Dominiczna Góra.

Zwarta grupa drzew na drugim planie panoramy
stopniowo zasłania widok na historyczne centrum
Lipnicy z dominantą ko cioła parafialnego w.
Andrzeja Apostoła.

Lipnica Murowana Podlesie.

Warto ć widokowa trzeciego planu panoramy
obniżona przez zabudowę osiedli mieszkaniowych
z lat 70-tych i 80-tych XX wieku, które wizualnie
konkurują z krajobrazem historycznego centrum
Lipnicy.

Lipnica Murowana Podlesie.

Rozwój rozproszonej zabudowy na terenach otwartych
wzdłuż osi drógŚ Rajbrot-Bytomsko i RajbrotZabudowa terenów
Muchówka
może doprowadzić do istotnego obniżenia
otwartych
tworzących ważny walorów widokowych panoramy (degradacja wizualna
trzeciego planu panoramy w kierunku północnym).
element panoramy.

Status* Rodzaj**

P

W

Utrzymanie osi widokowych.

R

W

Osłabienie ekspozycji
dysharmonijnych elementów
krajobrazu.

W

Utrzymanie dotychczasowego
sposobu użytkowania terenów
otwartych będących elementem
panoramy. Nie dotyczy to
terenów przeznaczonych pod
zainwestowanie w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego zwanych dalej
MPZP, na dzień wej cia w życie
planu ochrony i stanowiących
rezerwę obszarów
perspektywicznych.

Północne stoki Łopusza nad Rajbrotem.

P
Możliwe ograniczenie walorów panoramy w jej trzecim
i czwartym planie na skutek rozwoju rozproszonej
zabudowy na terenach otwartych ponad doliną
Uszwicy, poza linią zabudowy Lipnicy Dolnej.

Sposób eliminacji /
ograniczenia

Północne stoki Duchowej Góry.

27

Zabudowa
przedpola
widokowego.

Pojedyncze realizacje jednorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej na atrakcyjnym krajobrazowo grzbiecie
nad Podlesiem obniżą w istotny sposób walory punktu
widokowego.

Lipnica Murowana Podlesie.

P

W

Utrzymanie dotychczasowego
sposobu użytkowania terenów
tworzących przedpole
widokowe. Nie dotyczy to
terenów przeznaczonych pod
zainwestowanie w MPZP, na
dzień wej cia w życie planu
ochrony i stanowiących rezerwę
obszarów perspektywicznych.

28

Sukcesja wtórna na
przedpolu
widokowym.

Stopniowe zarastanie nieużytkowanych gruntów
rolnych na stokach Kobylej Góry.

Kobyla Góra.

P

W

Utrzymanie użytkowania
rolnego terenów tworzących
przedpole widokowe.

22
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Lokalizacja zagro enia

29

Ograniczenie
widoczno ci przez
drzewa.

Rozwój zadrzewień ródpolnych na przedpolu ciągu
widokowego może doprowadzić do czę ciowego
zasłonięcia widoków na niektórych odcinkach ciągu.

Czarny szlak pieszy spod Rogozowej do
Rajbrotu, zielony szlak pieszy spod
Dominicznej Góry do Rajbrotu.

Rozwój zabudowy wzdłuż drogi Rajbrot-Bytomsko
może zakłócić funkcje przedpola i w efekcie
doprowadzić do skrócenia ciągu widokowego w jego
dolnej czę ci.

Niebieski szlak pieszy spod Łopusza
Wschodniego do Rajbrotu.

30

Rozwój zabudowy
w terenach
otwartych.

Rozwój zabudowy przysiółków Rajbrotu (Dominiczna
Góra, Pszczółki), w szczególno ci powstanie drugiej
linii i wychodzenie poza zwarty układ zabudowy może
doprowadzić do zakłócenia funkcji przedpola
widokowego.

Zielony szlak pieszy spod Dominicznej
Góry do Rajbrotu.

Wyj cie zabudowy przysiółków Rajbrotu (Winkiel,
Podlesie) na odkryte stoki Paprotnej może
doprowadzić do zakłócenia funkcji przedpola
widokowego w dolnej czę ci ciągu.

Niebieski szlak pieszy spod Paprotnej do
doliny Uszwicy.

Wyj cie zabudowy Rajbrotu na tereny otwarte wzdłuż
drogi może doprowadzić do zakłócenia funkcji
przedpola widokowego w dolnej czę ci ciągu.

Droga z Muchówki do Rajbrotu.

Status* Rodzaj**

P

P

Sposób eliminacji /
ograniczenia

W

Utrzymanie użytkowania
rolnego terenów tworzących
przedpole ciągu widokowego.

W

Ochrona walorów
krajobrazowych przedpola
widokowego w MPZP. Nie
dotyczy to terenów
przeznaczonych pod
zainwestowanie w MPZP, na
dzień wej cia w życie planu
ochrony i stanowiących rezerwę
obszarów perspektywicznych.

W

Prowadzenie przez samorządy
gminne polityki przestrzennej
z uwzględnieniem ochrony
(zachowania) tradycyjnego
budownictwa ludowego oraz
wyeksponowania
i wykorzystania dla celów
turystycznych i edukacyjnych
jego najcenniejszych
przykładów – zapisy
w dokumentach planistycznych.

W

Planowy rozwój osadnictwa
realizowany na zasadzie
kontynuacji historycznej sieci
osadniczej – zapisy
w dokumentach planistycznych.

ZAżRO ENIA DLA WALORÓW KULTUROWYCH

31

32

Zanikanie
tradycyjnego
budownictwa
ludowego1).

Zastępowanie budynków posiadających warto ć
historyczną przez nowe domy mieszkalne i budynki
gospodarcze.

Intensywny rozwój zabudowy w obrębie miejscowo ci
Zacieranie
i na ich obrzeżach oraz powstawanie nowych enklaw
czytelno ci
i dróg prowadzi do zatarcia czytelno ci dawnych
historycznego
układów oraz towarzyszących im podziałów
układu osadniczego.
funkcjonalnych.

Materialne dziedzictwo kulturowe.

Historyczny układ sieci osadniczej
i drogowej.

23

P/R

R
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Zagro enie

Dewastacja,
uszkodzenie
mechaniczne
obiektu.
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Lokalizacja zagro enia

Zniszczona skrzynka (rozbite szkło)ś figurka
skradziona.

Drewniana kapliczka szafkowa (1900)
Lipnica Górna (os. Dział Południowy)ś
(11)***

Powierzchnia skały zdewastowana przez napisy (nie
chodzi o wyryte nazwiska mnichów).

Kamień Grzyb z wyrytymi nazwiskami
mnichów nowowi nickiego klasztoru;
Bukowiec (13)***
Kamienie Brodzińskiego (124)***

Połamana i klejona tablica inskrypcyjna.

Kamienny krzyż (1981)ś Chronów (149)***

Pęknięte tablice inskrypcyjne.

Kamienna figura NMP (1947); Nowy
Wi nicz (225)

Status* Rodzaj**

R

W

R

W

Sposób eliminacji /
ograniczenia

Usunięcie uszkodzeń będących
skutkiem dewastacji, otoczenie
obiektu bieżącą opieką.

Drewniana kapliczka szafkowa; przy
niebieskim szlaku na wschód od Łopusza
Wschodniego (2)***
Kamienny krzyż (1881)ś Muchówka (6)***
Drewniana kapliczka szafkowa (2001);
Paprotna (10)***
Kamienny krzyż (1932)ś Muchówka (15)***
Kamienna figura Piety (1860); Muchówka
(19)***

34

Zaniedbanie, brak
opieki i bieżącej
konserwacji
obiektów.

Cmentarz wojenny nr 308ś Muchówka
(20)***
Obiekty czę ciowo lub całkowicie zniszczone
(przewrócone lub przechylone, łuszczące się,
z nieczytelną inskrypcją, zaro nięte).

Kamienna kapliczka słupowa (1898)ś
Królówka (os. Skotnica)ś (28)***
Murowana kapliczka postumentowa (l. 90te XX w.)ś Królówka (os. Skotnica)ś (29)
Kamienny krzyż (1904)ś Królówka (os.
Graniczne Doły)ś (35)***
Krzyż drewniany z Jezusem Chrystusem
oraz Arma Christi (?)ś Królówka (38)***
Kamienny krzyż (1907)ś Królówka (39)***
eliwny krzyż na kamiennym postumencieś
Królówka (40)***
Figura Matki Bożej Różańcowej (1814)ś
Królówka (os. Nowy wiat)ś (45)***

24

Zapewnienie obiektom
wła ciwej opieki.
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Lokalizacja zagro enia
Kamienna kapliczka słupowa (1926)ś
Królówka (46)***
Kamienna kapliczka słupowa (1907)ś
Królówka (47)***
Kamienna kapliczka słupowa (1886)ś
Kopaliny (55)***
Drewniana kapliczka szafkowa; na
czarnym szlaku pod Rogozową (56)***
Kamienna figura Matki Bożej Różańcowej
(1872); Lipnica Dolna (67)***
Kamienna kapliczka słupowa (1890), wyk.
T. Twarógś Lipnica Dolna (68)***
Kamienna figura (1878) Matki Bożej
Leżajskiejś Lipnica Dolna (73)***
Kamienny krzyż (1882)ś Rajbrot (78)***
Kamienna kapliczka słupowa (ok. 1870)ś
Rajbrot (82)***
Kamienna kapliczka słupowa (k. XIX w.)ś
Rajbrot (os. Jędroski)ś (84)***
Kamienna kapliczka słupowa (1886)ś
Rajbrot (os. Mulki); (86)***
Kamienna kapliczka słupowa (1872)ś
Rajbrot (89)
Żigura Niepokalanego Poczęcia NMPś
Lipnica Murowana (96)
Kamienny krzyż (1928)ś Rajbrot os.
Kucek (108)***
Kamienny krzyż (1901) z Grupą
Ukrzyżowaniaś wyk. T. Twarógś Lipnica
Górna (116)***
Kamienna figura Matki Bożej z
Dzieciątkiem (prawdopodobnie 1859)ś
Leksandrowa (119)***
Drewniana kapliczka szafkowaś Borówna
(os. Skręć)ś (122)***

25

Status* Rodzaj**

Sposób eliminacji /
ograniczenia
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Lokalizacja zagro enia
Kamienny krzyż (1899)ś Borówna os.
Krasna Góra (128)8***
Klasycystyczna oficyna dworska (XVIII/XIX
w.)ś Chronów (133)***
Drewniany krzyż (XX w.)ś Kobyle Dębina
(134)***
Figura Serca Jezusa (1898); wyk.
W. Samekś Chronów Dworzysko (148)***
Kamienna figura NMP (1931); wyk.
K. Hukanś Chronów (151)***
eliwny krzyż (1876)ś Chronów (152)***
Kamienny krzyż (1913)ś wyk. Wł. Baranś
Łomna (157)***
Drewniana kapliczka szafkowa (2001);
niebieski szlak na Kamienie Brodzińskiego
(160)***
Gipsowa figura NMPś Muchówka (162)***
Żigura NMP (?)ś Muchówka (164)***
Żigura NMP (pocz. XXI w.)ś Muchówka
(167)***
Kamienny krzyż (1892)ś wyk. W. Samekś
Nowy Wi nicz (177)***
Kamienny krzyż (1945)ś Stary Wi nicz
(229)***
Drewniany krzyż (XX w.)ś Stary Wi nicz
(237)***
Kapliczka szafkowa (1972)ś Lipnica Górna
(242)***
Kamienna kapliczka słupowa (poł. XIX w.)ś
Rajbrot (245)***
Betonowy krzyż (ok. 1970)ś Olchawa
(250)***
Kamienna figura MB z Dzieciątkiem (1894)ś
Nowy Wi nicz (220)***

26

Status* Rodzaj**

Sposób eliminacji /
ograniczenia
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Lokalizacja zagro enia

Status* Rodzaj**

Sposób eliminacji /
ograniczenia

Drewniana kapliczka szafkowa; Nowy
Wi nicz (223)***
Metalowa kapliczka szafkowa (XX w.);
Nowy Wi nicz (224)***

35

36

Obniżenie warto ci
obiektu przez
nieprofesjonalne
odnowienie.

Przekształcenie
obiektu z zatarciem
pierwotnych detali
lub/i cech
stylistycznych.

Zmieniona oryginalna malatura, brak oryginalnej
nastawy.

Murowana kapliczka słupowa (II poł. XIX
w.); Rajbrot (os. Huta); (87)***

Kapliczka nieumiejętnie odnowiona: przemalowana
dwukrotnie (2005 i 2008), pozbawiona pierwotnych
zdobień i inskrypcji.

Kamienna kapliczka słupowa (1858); wyk.
T. Twarógś Rajbrot (91)***

Oryginalna kolorystyka przykryta warstwą srebrnej
farby.

Kapliczka szafkowa (1900); Rajbrot
(112)***

Płaskorzeźby zamalowane w 2008 roku.

Kamienny krzyż (1890) z Grupą
Ukrzyżowaniaś Borówna os. Pagórek
(127)***

Założenie nieczytelne.

Park dworski (poł. XIX w.)ś Lipnica Dolna
(77)***

Zmieniona konstrukcja dachu (dodane jaskółki),
podcienia zamknięte blachą.

Dom Staro ciński nr 1 (1686)ś Lipnica
Murowana (100)***

Zlikwidowana pierwotna fasada pseudobarokowa,
dodane murowane podcienia. Zlikwidowane opaski
wokół okien.

Dom nr 44 (II poł. XVIII w.)ś Lipnica
Murowana (102)***

Obiekt gruntownie przebudowany w 2005 roku:
pierwotna zaprawa gliniana zastąpiona zaprawą
murarską, zlikwidowane bielenie cian, zmiana
pokrycia dachu z gontu na blachę.

Kamienna kapliczka domkowa (18081811); Rajbrot os. Kucek (107)***

Założenie nieczytelne.

Pozostało ci parku dworskiego
(XVIII/XIX w.)ś Borówna (121)***

Zatarte lady alejek i kwater, oryginalny mur
cmentarny zniszczony.

Cmentarz żydowski (pocz. XVII w)ś Nowy
Wi nicz (208)***

Czę ć grodziska zniszczona przez dawny
kamieniołom.

Relikty grodziska z epoki kamienia
(400r. pne); Kopaliny (215)***

Nagrobki zlikwidowane, brak pierwotnego krzyża
z prętów żelaznych i kamiennego ogrodzenia, zatarty
pierwotny układ, pomiędzy mogiłami z I wojny

Kwatera wojenna nr 312ś Stary Wi nicz
(219)***
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W

Przywrócenie pierwotnego
wyglądu
i zapewnienie obiektom
wła ciwej opieki.

R

W

Czę ciowe lub całkowite
przywrócenie detali i cech
stylistycznych.
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Lokalizacja zagro enia

Status* Rodzaj**

Sposób eliminacji /
ograniczenia

wiatowej nowsze mogiły cywilne z okresu II wojny
wiatowej.
*Status zagrożenia: P – zagrożenie potencjalne, R – zagrożenie istniejące;
**Rodzaj zagrożenia: W – zagrożenie wewnętrzne, Z – zagrożenie zewnętrzne.
***Lokalizacja zagrożenia: numery obiektów odnoszą się do załącznika 5 (mapa projektowanych działań ochronnych, kultura i krajobraz) do uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
nr ...
1) Tradycyjne budownictwo ludowe (związane z: obiekt tradycyjnej zabudowy, obiekt budownictwa ludowego) – wykształcone historycznie w danym regionie rozwiązania w zakresie sposobu
wznoszenia budynków mieszkalnych i gospodarczych, obejmujące ich konstrukcję, materiał, układ budynków i pomieszczeń, kolorystykę, zdobienia itp.
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Rozdział 4
Obszary realizacji działań ochronnych
§4
1. Na terenie Parku wyznacza się następujące obszary realizacji działań ochronnychŚ
1) Obszar nr 1 (O1) – obszar krajobrazu zbliżonego do naturalnego.
2) Obszar nr 2 (O2) – obszar krajobrazu naturalno-kulturowego.
3) Obszar nr 3 (O3) – obszar krajobrazu kulturowego.
2. Lokalizację obszarów działań ochronnych wskazano na mapie projektowanych działań ochronnych,
stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.
Rozdział 5
Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu
§5
Zaleca się objęcie dodatkowymi formami ochrony prawnej następujących obszarów o najwyższych warto ciach
przyrodniczo-krajobrazowych:
Lp.

Nazwa obiektu

Forma ochrony

Lokalizacja
Charakterystyka
GminaŚ Nowy Wi nicz
Żormy skałkowe w postaci trzech ambon
Skałki nad Łąktą
Pomnik przyrody
PowiatŚ bocheński
1
skalnych z unikatową mikrorzeźbą oraz
Górną
nieożywionej
Obręb ewidencyjnyŚ Muchówka
strukturami sedymentacyjnymi.
Działka ewidencyjna*Ś 1549
*działki ewidencyjne według danych ewidencyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Bochni
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§6
Okre la się następujące działania z zakresu ochrony elementów rodowiska abiotycznegoŚ
Załącznik nr 4 obrazuje działania ochronne wymienione w § 6, 7, 8.

Lp.

Priorytet

Obszar
realizacji
działań

Lokalizacja

Realizacja działania

Skałki nad Łąktą Górną.

Zachowanie poprzez objęcie ochroną prawną, montaż tablic informacyjnych.

Kamienie Brodzińskiego.
1

Ochrona form skałkowych przed
niszczącą działalno cią człowieka
i nadmiernym zarastaniem.

O1

Kontrola stanu zachowania, montaż tablic informacyjnych przy obiektach
znajdujących się przy szlakach, okresowe oczyszczanie skałek z graffiti
z uwzględnieniem ochrony plech cennych porostów i powierzchni skałek.

Skałki Chronowskie.
Kamień Grzyb.
Skałki nad Łąktą Górną.

2

3

Uporządkowanie gospodarki
wodno- ciekowej.

Ochrona gleb przed przedostaniem
się zanieczyszczeń z dzikich
wysypisk.

O2, O3

Wszystkie formy skałkowe.

Kontrola stopnia zaro nięcia, w razie potrzeby odsłonięcie.

Zurbanizowane tereny Parku.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa lokalnych i indywidualnych
ekologicznych oczyszczalni cieków.
Likwidacja i rekultywacja nielegalnych wysypisk mieci.
Wprowadzenie oznakowania zakazu wyrzucania mieci.

O1, O2,
O3

Punktowo na terenie Parku.

Wprowadzenie odpowiedniej ilo ci koszy i organizacja sprawnego systemu
odbioru odpadów ze szlaków turystycznych.
źdukacja społeczeństwa.

4

Przeciwdziałanie niskiej emisji
gazów.

O3

źdukacja społeczeństwa. Promocja ekologicznych metod otrzymywania energii
(np. panele słoneczne, ogrzewanie gazowe, spalanie biomasy).

Tereny zurbanizowane.
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Okre la się następujące działania z zakresu ochrony szaty ro linnejŚ
Lp.

1

Priorytet

Przeciwdziałanie postępującej sukcesji
wtórnej niele nych zbiorowisk
ro linnych (łąki rajgrasowe
Arrhenatheretum elatioris, łąki wilgotne
ze związku Calthion, łąka
olszewnikowo-trzę licowa Selino
carvifoliae-Molinietum, niskoturzycowe
torfowiska niskie i przej ciowe
Scheuzerio-Caricetea nigrae)
i zniszczeniu występujących w nich
gatunków ro lin (dziewięćsił
bezłodygowy Carlina acaulis, centuria
pospolita Centaurium erythraea ssp.
erythraea, kukułka krwista Dactylorhiza
incarnata, kukułka szerokolistna
Dactylorhiza majalis, kruszczyk błotny
Epipactis palustris, storczyk męski
Orchis mascula, goryczuszka orzęsiona
Gentianella ciliata).

Obszar
realizacji
działań

O2, O3

O2, O3

Poz. 6178

§7

Realizacja działań

Lokalizacja

Idąc za zapisami PROW 2014-2020 zalecenia dla zbiorowisk takich jak łąka rajgrasowaŚ
koszenie z wywozem biomasy. Zabieg koszenia przeprowadzać od rodka na zewnątrz
powierzchni. Optymalnie 1 raz w roku z pozostawieniem pasów nieskoszonej runi
(5-10%) w terminie od 15 czerwca, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 3 lata. Dopuszczalne
jest koszenie 2 razy w ciągu roku. Wypas zwierzętami gospodarskimi. Spasanie
powierzchni 0,25DJP/ha/rok. Na powierzchniach niekoszonych, w ramach drugiego
pokosu.
Łąki rajgrasowe rozrzucone
Dla łąk wilgotnych ze związku Calthion zaleca się: koszenie z wywozem biomasy.
punktowo na terenie całego
Parku.
Zabieg koszenia przeprowadzać od rodka na zewnątrz powierzchni. Optymalnie kosić
1 lub 2 razy w roku z pozostawieniem pasów nieskoszonej runi (5 -10%) w terminie od
Łąki wilgotne na południu
15 czerwca. Wypas prowadzić z wykorzystaniem zwierząt gospodarskich. Spasanie
Parku.
powierzchni w wymiarze 1DJP/ha/rok. Wypas po 20 lipca.
Łąka selernicowo-trzę licowa
Dla łąk olszewnikowo-trzę licowych zaleca sięŚ koszenie nie wcze niej niż 15 wrze nia
w Kobylu.
Torfowiska niskie
z pozostawieniem 50% powierzchni co roku i dopuszczeniem koszenia całej
powierzchni raz na dwa lata. Dopuszczalna wysoko ć koszenia 5-15 cm. Zabieg
i przej ciowe koło przysiółka
Rajbrotu-Na Pustce.
koszenia przeprowadzać od rodka na zewnątrz powierzchni. Usunięcie biomasy
w terminie nie dłużej niż 2 tygodnie po pokosie. Nie stosować wypasu.
Dla niskoturzycowych torfowisk niskich i przej ciowych zaleca sięŚ koszenie nie
wcze niej niż 15 lipca z pozostawieniem 50% powierzchni co roku. Dopuszcza się
koszenia całej powierzchni raz na dwa lata. Wskazana wysoko ć koszenia 5-15 cm,
Zabieg koszenia przeprowadzać od rodka na zewnątrz powierzchni. Usunięcie
biomasy w terminie nie dłużej niż 2 tygodnie po pokosie. Nie stosować wypasu.
Szeroko pojęta akcja informująca o możliwo ci skorzystania przez rolników z pakietów
Miejscowo ci zlokalizowane
rolno rodowiskowo-klimatycznych (zawierająca informacje o korzy ciach dla rolnika)
na terenie WLPK.
(spotkania informacyjne w gminach, festyny, broszurki, plakaty).
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Lp.

Priorytet

2

Utrzymanie siedlisk, których istnienie
uzależnione jest od specyficznych
warunków hydrogeologicznych tj.
podmokła wierczyna górska BazzanioPiceetum, podgórski łęg jesionowy
Carici remotae-Fraxinetum, łęg
wierzbowy Salicetum albo-fragilis,
nadrzeczna olszyna górska Caltho
laetae-Alnetum, niskoturzycowe
torfowiska niskie i przej ciowe
Scheuzerio-Caricetea nigrae.

3

Przeciwdziałanie ekspansji gatunków
obcych wypierających rodzime na
naturalnych stanowiskach.

– 34 –

Obszar
realizacji
działań

Poz. 6178

Realizacja działań

Lokalizacja

Podmokła wierczyna górska
Bazzanio-Piceetum – na
północ od Łąkty Górnej i na
zachód od Połomu Dużego,
podgórski łęg jesionowy Carici
remotae-Fraxinetum – na
wschód od Rajbrotu, łęg
Wła ciwe zapisy w dokumentach mających status prawa miejscowego. Rezygnacja
wierzbowy Salicetum alboz budowy rowów osuszających w wybranych miejscach lub w sytuacjach wyjątkowych
fragilis – okolice Lipnicy
O1
budowa rowów z zastawkami, rezygnacja z budowy dużych ujęć wodnych we
Murowanej, nadrzeczna
wskazanych miejscach. Utrzymanie poziomu/przepływu wody o okre lonej warto ci
olszyna górska Caltho laetaeniezbędnej do zachowania gatunków/zbiorowisk od wód zależnych.
Alnetum – okolice Lipnicy
Górnej, niskoturzycowe
torfowiska niskie i przej ciowe
Scheuzerio-Caricetea nigrae –
koło przysiółka Rajbrotu Na
Pustce.
Mechaniczne niszczenie osobników rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica.
W szczególno ci okolice
Należy pamiętać o usuwaniu oprócz czę ci nadziemnych także czę ci podziemnych.
O1, O2,
Wykaszanie kilkakrotnie w czasie sezonu wegetacyjnego nawłoci późnej Solidago
rezerwatu „Kamień Grzyb”.
O3
gigantea.
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Priorytet

4

Utrzymanie stanowisk gatunków
związanych z martwym drewnem:
grzyby wielkoowocnikowe: fałdówka
kędzierzawa Plicatura crispa, stroczek
złotawy Pseudomerulius aureus,
trzęsak listkowaty Tremella foliacea,
buławka rurkowata Clavariadelphus
fistulosus, błyskoporek guzkowaty
Inonotus nodulosus, pałecznica
czerwonawa Typhula erythropus,
opieńka żółtawa Armillaria lutea,
opieńka ciemna Armillaria ostoya,
łuskwiak słomkowy Pholiota gummosa,
porosty: chrobotek szydlasty Cladonia
coniocraea, chrobotek cienki Cladonia
macilenta,chrobotek rdzawy Cladonia
ochrochlora, paznokietnik ostrogowaty
Hypocenomyce scalaris, misecznica
proszkowata Lecanora conizaeoides,
misecznica zmienna Lecanora varia,
krużynka ziarenkowata Micarea prasina,
krużynka zielonoproszkowa Micarea
viridileprosa, ziarniak drobny
Placynthiella icmalea, szarek pogięty
Trapeliopsis flexuosa, szarek zwodniczy
Trapeliopsis pseudogranulosa,
wątrobowceŚ płozik różnolistny
Lophocolea heterophylla, łuskolist
rozesłany Lepidozia reptans, biczyca
trójwrębna Bazzania trilobata, mchy:
krzywoszczeć pogięta Campylopus
flexuosus, czteroząb przezroczysty
Tetraphis pellucida, sanionia
haczykowata Sanionia uncinata, rokiet
cyprysowaty Hypnum cupressiforme,
łukowiec ląski Herzogiella seligeri.

– 35 –

Obszar
realizacji
działań

O1

Poz. 6178

Realizacja działań

Lokalizacja

Dążenie do pozostawiania martwego drewna, odpowiednio do składu gatunkowego,
Tereny le ne zarządzane
fazy rozwojowej i zasady zachowania trwało ci drzewostanów, w ilo ci min. 5%
przez PGL LP oraz własno ci zasobno ci drzewostanu (ze szczególnym uwzględnieniem drzew martwych stojących,
prywatnej.
w tym dziuplastych) na koniec okresu obowiązywania planu ochrony Wi nickoLipnickiego Parku Krajobrazowego.
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Lp.

Priorytet

Obszar
realizacji
działań

Lokalizacja

Realizacja działań

5

Utrzymanie zagrożonych przez ruch
turystyczny stanowisk porostówŚ
krużynka szara Micarea cinerea,
tarczownica skalna Parmelia saxatilis,
kropnica kamienna Bacidia trachona,
chrobotek darenkowy Cladonia
caespiticia, tarczownica cienna
Parmelia omphalodes, mątlik otrębiasty
Pseudevernia furfuracea, kruszownica
strojna Umbilicaria deusta, kruszownica
szorstka Umbilicaria hirsuta, żełuczka
zmienna Xanthoparmelia somloensis.

O1

Kamienie Brodzińskiego,
Skałki Chronowskie, Kamień
Grzyb.

Ustawianie tablic informujących (lub uzupełnienie informacji na istniejących tablicach)
mówiących o walorach przyrodniczych tych miejsc i o zakazach, jakie tam obowiązują.
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§8

Okre la się następujące działania z zakresu ochrony faunyŚ

Lp.

Priorytet

1

Zachowanie obszarów niele nych jako
miejsc bytowania rodzimych gatunków
zwierząt – przeciwdziałanie
postępującej sukcesji wtórnej.

Obszar
realizacji
działań

O2, O3

O2, O3

2

Zachowanie drożno ci korytarzy
ekologicznych oraz ochrona płazów na
trasach migracji sezonowych.

O2

O2, O3

O1

3

Utrzymanie dostępno ci miejsc
lęgowych i żerowiskowych ptaków,
miejsc schronień i miejsc rozrodu
ssaków oraz miejsc bytowania i rozrodu
pozostałych grup zwierząt.

O2, O3

O2, O3

Poz. 6178

Realizacja działań

Lokalizacja

Promocja ekstensywnej gospodarki polegającej na wykaszaniu lub wypasie zwierząt
gospodarskich na obszarach łąkowych. Wskazane jest pozostawianie niewielkich
Półnaturalne tereny otwarte
fragmentów nieskoszonej łąki (schronienie dla owadów).
w granicach WLPK.
Wskazane jest propagowanie w ród rolników programu rolno rodowiskowoklimatycznego (w ramach PROW 2014-2020).
Analiza przebiegu korytarzy ekologicznych przy sporządzaniu dokumentów
planistycznych, rezygnacja z wyznaczania nowych terenów pod zabudowę, które
Teren korytarzy
mogłyby spowodować utratę drożno ci korytarza ekologicznego, ograniczenie ciągłej
ekologicznych.
zabudowy wzdłuż dróg i cieków. Pozostawianie pasów zadrzewień wzdłuż dróg, cieków
oraz użytków rolnych.
Projektowanie i wykonanie bezkolizyjnych systemów przej ć dla płazów. Do czasu
Odcinek drogi sąsiadujący ze
modernizacji drogi realizacja czynnej ochrony poprzez stosowanie tymczasowych
stawem w miejscowo ci
ogrodzeń ochronnych lub wykopanie stawów kompensacyjnych, wraz z przenoszeniem
Olchawa.
odłowionych osobników.
Unikanie tworzenia barier i pułapekŚ w przypadku modernizacji lub budowy dróg
zalecane jest projektowanie i wykonanie rowów odprowadzających wodę z nawierzchni
Cały obszar Parku.
z uwzględnieniem możliwo ci przemieszczania się zwierząt – unikanie tworzenia rowów
o stromych, betonowych zboczach.
Dążenie do pozostawiania martwego drewna, odpowiednio do składu gatunkowego,
fazy rozwojowej i zasady zachowania trwało ci drzewostanów, w ilo ci min. 5%
zasobno ci drzewostanu (ze szczególnym uwzględnieniem drzew martwych stojących,
Tereny le ne zarządzane
w tym dziuplastych) na koniec okresu obowiązywania planu ochrony parku
przez PGL LP oraz własno ci
krajobrazowego.
prywatnej.
Zachowanie drzewostanów w starszych klasach wieku, o zróżnicowanej strukturze
wiekowej oraz gatunkowej.
Miejscowo ci zlokalizowane
źdukacja w ród prywatnych wła cicieli lasów (podkre lenie roli martwego drewna
na terenie Parku.
w kształtowaniu bioróżnorodno ci).
źliminacja niektórych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych
(pozostawianie próchnowisk) – za wyjątkiem zabiegów wynikających z bezpieczeństwa
Cały obszar Parku.
publicznego. Utrzymanie (ewentualne tworzenie nowych) miejsc godowania i zimowania
dla gadów.
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Lp.

Priorytet

Obszar
realizacji
działań

Lokalizacja

Realizacja działań

4

Zachowanie miejsc rozrodu płazów.

O1, O2,
O3

Cały obszar Parku,
a w szczególno ci Kobyle,
Lipnica Murowana (Podlesie)
– zarastające stawy.

Zachowanie zbiorników oraz terenów podmokłych, jako miejsc rozrodu płazów.
Odtwarzanie, tworzenie nowych lub poprawa warunków zanikających zbiorników
wodnych.
Oznakowanie miejsc rozrodu płazów.

O2, O3

Cały obszar Parku.

źliminacja źródeł zanieczyszczeń – uporządkowanie gospodarki wodno- ciekowej.

O2, O3

Cieki na terenie Parku.

Utrzymanie naturalnego charakteru cieków – ograniczenie regulacji cieków za wyjątkiem
zabiegów prowadzonych w celu ochrony przeciwpowodziowej obszaru.

O1

Tereny le ne na obszarze
WLPK.

O1, O2,
O3

Cały obszar Parku.

5

6

Ochrona ekosystemów wodnych przed
dewastacją.

Ochrona gatunków rodzimej fauny
przed nielegalną, szkodliwą
działalno cią człowieka.

Utrzymanie naturalnego charakteru obszarów źródliskowych oraz potoków – unikanie
prowadzenia zrywki drewna potokami.
Likwidacja i rekultywacja nielegalnych wysypisk mieci.
Zapobieganie dalszemu za miecaniu terenu przez
wprowadzenie oznakowania zakazu wyrzucania mieci.
Podnoszenie wiadomo ci społecznej na temat szkodliwo ci wypalania traw i zaro li
oraz za miecania – organizacja lub włączanie się w akcje społeczne.
źdukacja społeczeństwa mająca na celu zmianę stosunku ludzi do płazów, gadów,
nietoperzy, bezkręgowców oraz wszystkich gatunków konfliktowych. Edukacja
w zakresie prawidłowego oznaczania gatunków.

Okre la się następujące działania z zakresu ochrony krajobrazuŚ

§9

Załącznik nr 5 obrazuje lokalizację działań ochronnych wymienionych w § 9, 10.
Lp.

Priorytet

Lokalizacja działań

Realizacja działań

OBSZAR KRAJOBRAZU ZBLI ONEżO DO NATURALNEżO (O1)
Ograniczenie przeznaczania gruntów le nych na cele niele ne.
1

Zachowanie istniejącej
powierzchni obszarów
le nych.

Cało ć obszaru O1.

Udostępnienie obszarów le nych dla celów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych
w formach nie pociągających za sobą trwałej zmiany w sposobie użytkowania gruntów
le nych.

Strefa buforowa pomiędzy krajobrazem zbliżonym
do naturalnego i naturalno-kulturowym.

Zachowanie naturalnie urozmaiconego przebiegu linii brzegowej lasu.
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Priorytet

Kształtowanie
krajobrazu le nego
w ramach
wielofunkcyjnej
gospodarki le nej.
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Lokalizacja działań

Realizacja działań

Drzewostany o składzie gatunkowym niezgodnym
z siedliskiem, o niskiej jako ci lub trwale
uszkodzone, wskazane w obowiązującym Planie
Urządzania Lasu Nadle nictwa Brzesko oraz
Uproszczonych Planach Urządzania Lasu do
przebudowy pełnej lub czę ciowej.

Przebudowa drzewostanów o zubożonej strukturze gatunkowej i wiekowej oraz
doprowadzenie do ich zgodno ci z warunkami siedliskowymi, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Planach Urządzania Lasu i Uproszczonych Planach Urządzania Lasu.

Strefa buforowa pomiędzy krajobrazem zbliżonym
do naturalnego i naturalno-kulturowym.

Kształtowanie ekotonowych stref przej ciowych między ekosystemami le nymi i niele nymi.

Okazałe drzewa przy istniejących i projektowanych
szlakach turystycznych i cieżkach edukacyjnych.

źksponowanie okazałych architektonicznie drzew, wyróżniających się rozmiarami, wiekiem
oraz kształtem koron i pni.

Skały i grupy skał przy istniejących
i projektowanych szlakach turystycznych
i cieżkach edukacyjnych.

źksponowanie obiektów przyrody nieożywionej poprzez ich odsłanianie od strony szlaków
turystycznych i cieżek edukacyjnych.

Grodzisko w Lesie Kopalińskim, cmentarze
z I wojny wiatowej (nr 300 i 303), obelisk i krzyż
powstańczy na Piekarskiej Górze.

Utrzymanie ekspozycji widokowej obiektów kultury materialnej.

Tereny le ne położone przy istniejących
i projektowanych szlakach turystycznych
i cieżkach edukacyjnych.

Pozostawianie nasienników w formie grup i kęp wraz z innymi warstwami lasu oraz kęp drzew
domieszkowych i dziuplastych.

Cało ć obszaru O1.

Projektowanie nowych i modernizacja istniejących le nych dróg gospodarczych umożliwiająca
ich wkomponowanie w krajobraz (wybór odpowiedniego profilu, szeroko ci, nawierzchni itp.).

Szlaki turystyczne na odcinkach prowadzących
przez O1.

W miejscach, w których jest to możliwe, rozdzielenie przebiegu dróg turystycznych i le nych
dróg gospodarczych.

Drogi lokalne oraz szlaki turystyczne w strefie
granicy rolno-le nej pomiędzy O1 i O2.

Lokalizowanie urządzeń małej architektury turystycznej w strefie brzegowej lub przyle nej.

Droga Pogwizdów-Kopaliny, droga MuchówkaRajbrot.

Tworzenie miejsc postojowych wyposażonych w obiekty małej architektury turystycznej.

Teren całego Parku.

źdukacja z zakresu wła ciwego gospodarowania odpadami prowadzona w ramach zajęć
szkolnych (kameralnych i terenowych) oraz przy okazji ważniejszych wydarzeń z życia
kulturalnego i społecznego gmin.

OBSZAR KRAJOBRAZU NATURALNO-KULTUROWEGO (O2)
3

Przedpola widokowe wskazane na Mapie działań
ochronnych – załącznik nr 5.

Kształtowanie polityki przestrzennej na obszarach stanowiących przedpola punktów i ciągów
widokowych w sposób umożliwiający zachowanie ich walorów krajobrazowych.
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Poz. 6178
Realizacja działań

Utrzymanie i kształtowanie elementów tworzących urozmaiconą strukturę mozaiki krajobrazu
rolnego. Włączenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień związanych
z planowaniem zadrzewień ródpolnych.
Zachowanie istniejącej
struktury użytkowania
gruntów.

Cało ć obszaru O2.

Wspieranie inicjatyw, projektów i programów obejmujących m.in. utrzymanie tradycyjnego
sposobu użytkowania na gruntach rolnych (np. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Dolina Raby, Rajskie więto Truskawki w Rajbrocie) oraz zachowanie i rozwój tradycji
sadowniczej (np. Włoskie Ogrody, Stowarzyszenie Na liwkowym szlaku).
Doradztwo w zakresie możliwo ci wykorzystania źródeł Unii źuropejskiej do finansowania
tradycyjnych form gospodarowania rolnego, sadownictwa oraz wikliniarstwa (Europejski
Żundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, itp.).
Opracowanie i promowanie katalogów zawierających rozwiązania architektoniczne
nawiązujące do miejscowej tradycji budowlanej.
Promowanie przyjaznych dla krajobrazu form, materiałów i kolorystyki stosowanej przy
rozbudowach i przebudowach budynków mieszkalnych i gospodarczych.

4

Kształtowanie
harmonijnego krajobrazu
osadniczego na
terenach otwartych.

Cało ć obszaru O2.

Wykorzystanie ro linno ci maskującej, złożonej z rodzimych gatunków drzew i krzewów do
ograniczenia ekspozycji obiektów tworzących w krajobrazie negatywne dominanty,
subdominanty lub akcenty.
Promowanie przydomowych ogrodów, sadów i zieleni wysokiej złożonej z gatunków
rodzimych, odmian tradycyjnie sadzonych, jako elementów
umożliwiających harmonijne wkomponowanie zabudowy (w tym zabudowie miejsc
publicznych) w krajobraz. Preferowane nasadzenia gatunków rodzimych.
Wdrażanie ustaleń zawartych w § 14 pkt 6 niniejszego opracowania.

5

6

Zminimalizowanie
negatywnych skutków
rozwoju infrastruktury
przesyłowej
i komunikacyjnej.

Cało ć obszaru O2.

Dla obiektów infrastruktury komunalnej i przesyłowej powstających na terenie Parku
poszukiwanie lokalizacji umożliwiającej wkomponowanie obiektów w krajobraz. Wykorzystanie
rzeźby terenu, efektu tła oraz zieleni maskującej.

Przedpola punktów i ciągów widokowych.

Stopniowe zastępowanie napowietrznych linii energetycznych niskiego napięcia kablowymi
liniami podziemnymi.

Cało ć obszaru O2.

Projektowanie nowych dróg dojazdowych i sięgaczy umożliwiające ich wkomponowanie
w krajobraz (szeroko ć, profil, nawierzchnia, dostosowanie do rzeźby terenu).

Cało ć obszaru O2.

Bieżąca opieka, odsłanianie obiektów i porządkowanie ich otoczenia.
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Priorytet

Lokalizacja działań

Realizacja działań

Utrzymanie wła ciwej
ekspozycji krajobrazowej
obiektów dziedzictwa
kulturowego1).

Żragmenty dawnego traktu węgierskiego, droga
Nowy Wi nicz- egocina, tzw. Stara droga lipnicka
z Rajbrotu przez Dominiczną Górę.

Wyeksponowanie historycznych dróg przebiegających w krajobrazie otwartym przez
utrzymanie we wła ciwym stanie istniejących oraz tworzenie nowych nasadzeń drzew
gatunków rodzimych.

OBSZAR KRAJOBRAZU KULTUROWEGO (O3)

7

Planowy
i uporządkowany rozwój
sieci osadniczej.

Miejscowo ci i przysiółki położone w obszarze O3.

Kształtowanie odpowiedzialnej polityki przestrzennej gmin poprzez okre lenie jasnych
i czytelnych zasad kształtowania przestrzeni w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gmin.

Nowy Wi nicz, Lipnica Murowana, Rajbrot, Lipnica
Dolna, Lipnica Górna, Muchówka.

Zachowanie czytelnego układu przestrzennego miejscowo ci poprzez lokalizowanie nowej
zabudowy mieszkaniowej przede wszystkim w obrębie zabudowy już istniejącej,
z wykorzystaniem luk i wolnych przestrzeni pomiędzy stojącymi domami (za wyjątkiem
terenów wyznaczonych na potrzeby korytarzy ekologicznych).

Nowy Wi nicz, Lipnica Murowana i Rajbrot.

Ochrona sylwetek miejscowo ci poprzez ograniczenie lokalizowania obiektów
wysoko ciowych, tworzących akcenty dysharmonijne, konkurujące w krajobrazie
z dominantami o charakterze pozytywnym (wieże ko ciołów, zamek w Nowym Wi niczu).
Promowanie wzorców architektury nawiązujących do tradycji lokalnej w zakresie kształtu,
kolorystyki i wykorzystywanych materiałów.

8

Kształtowanie walorów
wizualnych wnętrz
krajobrazowych,
miejscowo ci
i przysiółków.

Nowy Wi nicz, Lipnica Murowana, Rajbrot, Lipnica
Dolna, Lipnica Górna, Muchówka.

Podtrzymywanie i promowanie tradycji utrzymywania zieleni przydomowej złożonej
z gatunków rodzimych, odmian tradycyjnie sadzonych.
Dbało ć o utrzymanie i podnoszenie walorów wizualnych przestrzeni publicznej.

Królówka, Rajbrot, Muchówka, Stary Wi nicz,
Borówna.

9

Promowanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w odniesieniu do sposobu
gospodarowania i wyglądu gospodarstw.

Utrzymanie wła ciwej
ekspozycji krajobrazowej
Miejscowo ci i przysiółki położone w obszarze O3.
obiektów dziedzictwa
1)
kulturowego .

Kształtowanie wnętrz krajobrazowych miejscowo ci poprzez wyodrębnianie
zagospodarowanych przestrzeni centralnych i porządkowanie podziałów funkcjonalnych.
Bieżąca opieka nad zabytkami małej architektury sakralnej (krzyże, kapliczki), odsłanianie
obiektów i porządkowanie ich otoczenia.
Utrzymywanie porządku wokół nieużytkowanych starych domów stojących w obrębie posesji.
Zachowanie ekspozycji starych domów przy rozbudowie istniejących i budowie nowych
budynków.
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Lp.

Priorytet

Lokalizacja działań

Realizacja działań

10

Rozwój infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej
i wypoczynkowej
z zachowaniem walorów
krajobrazowych
otoczenia.

O rodek rekreacyjny w Leksandrowej, okolice
Zajazdu Pod Kamieniem.

Modernizacja, przebudowa i rozbudowa obiektów i urządzeń służących celom rekreacyjnym
i wypoczynkowym z wykorzystaniem form, materiałów i kolorystyki umożliwiających
wkomponowanie w otaczający krajobraz.

11

Udostępnienie terenu
Parku dla celów
turystycznych
i rekreacyjnych.

Teren całego Parku.

Działania wymienione w § 13.

1) Dziedzictwo kulturowe - dorobek materialny i duchowy (dobra kulturalne, naukowe) danej grupy społecznej. Niszczenie lub pomniejszanie dziedzictwa kulturowego zawsze powoduje
poważne skutki i negatywne zmiany, jest ono bowiem bezpośrednio związane z tożsamością człowieka, będącą ważną częścią jakości życia jednostki, poszczególnych grup społecznych
i całych społeczeństw. Ochrona dziedzictwa kulturowego i jego zachowanie dla przyszłych pokoleń jest konstytucyjnym obowiązkiem Państwa (art. 5 i 6 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej).
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§ 10
Okre la się następujące działania z zakresu ochrony zasobów dziedzictwa kulturowegoŚ
Lp.

Priorytet

Lokalizacja działań*

Realizacja działań

OBSZAR KRAJOBRAZU ZBLI ONEżO DO NATURALNEżO (O1)

1

Wykonanie
podstawowych prac
konserwacyjnych
i zabezpieczających.

Drewniana kapliczka szafkowa (2001); Paprotna
(10)*.
Drewniana kapliczka szafkowa; na czarnym szlaku
pod Rogozową (56)*.
Drewniana kapliczka szafkowa (2001); niebieski
szlak na Kamienie Brodzińskiego (160)*.
Kamienna kapliczka słupowa (1898)ś Królówka
(os. Skotnica) (28)*.

Odnowienie drewnianej skrzynki kapliczki.
Odnowienie daszka kapliczki.
Wymiana tylnej cianki kapliczki.

Kamienny krzyż (1907)ś Królówka (39)*.

Ogólne odnowienie i zabezpieczenie obiektu.

eliwny krzyż na kamiennym postumencieś
Królówka (40)*.
Drewniana kapliczka szafkowaś Nowy Wi nicz (223)*.

Odnowienie podstawy skrzynki.

Kamienna figura Matki Bożej Różańcowej (1872)*ś
Lipnica Dolna (67)*.

Odnowienie malatury.
Promowanie w ród młodzieży funkcji społecznego opiekuna zabytków oraz organizowanie
akcji „adoptowania” poszczególnych obiektów w celu zapewnienia im bieżącej, stałej opieki.

2

Zapewnienie
chronionym obiektom
wła ciwej opieki.

Cało ć obszaru O1.

3

Uczytelnienie
pierwotnego
rozplanowania obiektów
w terenie.

Relikty grodziska z epoki kamienia (400r. p.n.e.);
Kopaliny (215)*.
Pozostało ci parku dworskiego (XVIII/XIX w.)ś
Borówna (121)*.

4

Likwidacja ladów
dewastacji.

Kamień Grzyb (13)*ś Kamienie Brodzińskiego (124)*.

Usunięcie napisów wykonanych farbą.

5

Podniesienie walorów
estetycznych oraz
wła ciwe eksponowanie
obiektów małej
architektury.

Cało ć obszaru O1.

Okresowa kontrola ekspozycji obiektów położonych przy szlakach i trasach turystycznych.
W razie konieczno ci przywrócenie ekspozycji przez usunięcie krzewów, gałęzi itp.
zasłaniających obiekty.
W przypadku nowo powstających kapliczek i krzyży promowanie przyjaznych krajobrazowi
form i materiałów, z których wykonywane są obiekty.

Utrwalenie w terenie zarysu pierwotnego założenia.
Odtworzenie przebiegu głównych alejek parkowych.

OBSZAR KRAJOBRAZU NATURALNO-KULTUROWEGO (O2)
6

Zachowanie obiektów
tradycyjnej zabudowy1).

Cało ć obszaru O2.

ci lejsze egzekwowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
okre lających sposób prowadzenia prac adaptacyjnych, remontowych i przebudów
z zachowaniem pierwotnego obrysu, cech stylistycznych i detali zdobniczych budynków
posiadających warto ć historyczną.
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Realizacja działań

Wykonanie szczegółowej dokumentacji obiektów budownictwa ludowego w ramach aktualizacji
gminnych ewidencji zabytków.
Ochrona zabytków budownictwa ludowego w gminnych programach ochrony zabytków.

7

Wykonanie
podstawowych prac
konserwacyjnych
i zabezpieczających.

Drewniana kapliczka szafkowa; przy niebieskim
szlaku na wschód od Łopusza Wschodniego (2)*.
Kamienny krzyż (1904)ś Królówka (os. Graniczne
Doły (35)*.
Krzyż drewniany z Jezusem Chrystusem oraz Arma
Christi (?)ś Królówka (38)*.
Kamienna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem
(prawdopodobnie 1859); Leksandrowa (119)*.

Odnowienie cianek bocznych kapliczki.

Drewniana kapliczka szafkowaś Borówna
(os. Skręć) (122)*.

Odnowienie cianek skrzynki.

Odsłonięcie krzyża.
Odnowienie belek i skrzynki drewnianej.
Odnowienie malatury i inskrypcji.

Odnowienie elementów drewnianych.

Kamienny krzyż (1892)ś wyk. W. Samek; Nowy
Wi nicz (177)*.
Kamienna figura NMP (1931); wyk. K. Hukan;
Chronów (151)*.

Odnowienie malatury.

eliwny krzyż (1876)ś Chronów (152)*.

Odnowienie postumentu.

Kamienny krzyż (1932)ś Muchówka (15)*.
Żigura Matki Bożej Różańcowej (1814)ś Królówka
(os. Nowy wiat) (45)*.
Kamienna kapliczka słupowa (1907)ś Królówka (47)*.
Kamienna kapliczka słupowa (1886)ś Kopaliny (55)*.
Kamienna kapliczka słupowa (1890), wyk. T. Twarógś
Lipnica Dolna (68)*.
Kamienna figura (1878) Matki Bożej Leżajskiejś
Lipnica Dolna (73)*.
Kamienna kapliczka słupowa (ok. 1870)ś Rajbrot
(82)*.
Kamienny krzyż (1901) z Grupą Ukrzyżowaniaś wyk.
T. Twarógś Lipnica Górna (116)*.
Kamienny krzyż (1899)ś Borówna os. Krasna Góra
(128)*.

Ogólne odnowienie i zabezpieczenie obiektu.
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Lokalizacja działań*

Realizacja działań

Kamienny krzyż (1913)ś wyk. Wł. Baranś Łomna
(157)*.
Metalowa kapliczka szafkowa (XX w.)ś Nowy Wi nicz
(224)*.
Kapliczka szafkowa (1972)ś Lipnica Górna (242)*.
Kamienna kapliczka słupowa (k. XIX w.)ś Rajbrot
(os. Jędroski) (84).*
8

9

10

Zapewnienie obiektom
wła ciwej opieki.
Przywrócenie
utraconych walorów,
detali i cech
stylistycznych.

Likwidacja ladów
dewastacji.

Cało ć obszaru O2.

Promowanie w ród młodzieży funkcji społecznego opiekuna zabytków oraz organizowanie
akcji „adoptowania” poszczególnych obiektów w celu zapewnienia im bieżącej, stałej opieki.

Kamienna kapliczka słupowa (1858)ś wyk. T. Twarógś
Rajbrot (91)*.

Przywrócenie oryginalnej malatury oraz zdobień i inskrypcji.

Kamienny krzyż (1890) z Grupą Ukrzyżowaniaś
Borówna os. Pagórek (127)*.

Odsłonięcie zamalowanej płaskorzeźby.

Kamienna kapliczka domkowa (1808-1811); Rajbrot
os. Kucek (107)*.

Czę ciowe przywrócenie pierwotnego wyglądu (dach gontowy, pobielone ciany).

Drewniana kapliczka szafkowa (1900) Lipnica Górna
(os. Dział Południowy) (11)*.

Odnowienie skrzynki, wstawienie szybki, wstawienie figurki.

Kamienny krzyż (1981)ś Chronów (149)*.

Odnowienie tablicy inskrypcyjnej.

Kamienna figura NMP (1947)ś Nowy Wi nicz (225)*.

11

12

Podniesienie walorów
estetycznych oraz
wła ciwe eksponowanie
obiektów małej
architektury.

Cało ć obszaru O2.

Czę ciowe lub całkowite
przywrócenie detali
i cech stylistycznych.

Cmentarz żydowski (pocz. XVII w)ś Nowy Wi nicz
(208)*.

Okresowa kontrola ekspozycji obiektów położonych przy szlakach i trasach turystycznych.
W razie konieczno ci przywrócenie ekspozycji przez usunięcie krzewów, gałęzi itp.
zasłaniających obiekty.
W przypadku nowo powstających kapliczek i krzyży promowanie przyjaznych krajobrazowi
form i materiałów, z których wykonywane są obiekty.
Uczytelnienie przebiegu dawnych alejek, odtworzenie czę ci lub cało ci muru cmentarnego.

OBSZAR KRAJOBRAZU KULTUROWEGO (O3)

13

Wykorzystanie
planowania
przestrzennego do
ochrony materialnego
dziedzictwa
kulturowego.

Rozwój sieci osadniczej na zasadzie kontynuacji historycznej struktury i kształtu.
Cało ć obszaru O3.

Rozwój zabudowy wewnątrz jednostek osadniczych z utrzymaniem czytelno ci historycznych
podziałów funkcjonalnych.
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Lokalizacja działań*

Cało ć obszaru O3.
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Realizacja działań

źgzekwowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego okre lających
sposób prowadzenia prac adaptacyjnych, remontowych i przebudów z zachowaniem
pierwotnego obrysu, cech stylistycznych i detali zdobniczych budynków posiadających warto ć
historyczną.
Wykonanie szczegółowej dokumentacji obiektów budownictwa ludowego w ramach aktualizacji
gminnych ewidencji zabytków.
Ochrona zabytków budownictwa ludowego2) w gminnych programach ochrony zabytków.

Cmentarz wojenny nr 308ś Muchówka (20).*

Odnowienie zniszczonych nagrobków, odkrzaczenie i uporządkowanie otoczenia, uczytelnienie
alejek.

Figura Serca Jezusa (1898); wyk. W. Samek;
Chronów Dworzysko (148)*.

Odnowienie malatury.

Kamienna figura Piety (1860)ś Muchówka (19)*.
Kamienny krzyż (1881)ś Muchówka (6)*.
Murowana kapliczka postumentowa (l. 90-te XX w.);
Królówka (os. Skotnica) (29)*.
Żigura Niepokalanego Poczęcia NMPś Lipnica
Murowana (96)*.
Kamienny krzyż (1928)ś Rajbrot os. Kucek (108)*.

15

Wykonanie
podstawowych prac
konserwacyjnych
i zabezpieczających.

Klasycystyczna oficyna dworska (XVIII/XIX w.);
Chronów (133)*.
Kamienny krzyż (1882)ś Rajbrot (78)*.
Żigura Niepokalanego Poczęcia NMPś Lipnica
Murowana (96)*.

Ogólne odnowienie i zabezpieczenie obiektu.

Gipsowa figura NMPś Muchówka (162)*.
Żigura NMP (?)ś Muchówka (164)*.
Żigura NMP (pocz. XXI w.)ś Muchówka (167)*.
Kamienna figura MB z Dzieciątkiem (1894)ś Nowy
Wi nicz (220)*.
Kamienny krzyż (1945)ś Stary Wi nicz (229)*.
Drewniany krzyż (XX w.)ś Stary Wi nicz (237)*.
Kamienna kapliczka słupowa (poł. XIX w.)ś Rajbrot
(245)*.
Betonowy krzyż (ok. 1970)ś Olchawa (250)*.
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Realizacja działań

Kamienna kapliczka słupowa (1872)ś Rajbrot (89)*.
16

17

Zapewnienie obiektom
wła ciwej opieki.

Czę ciowe lub całkowite
przywrócenie detali
i cech stylistycznych.

Cało ć obszaru O3.

Promowanie w ród młodzieży funkcji społecznego opiekuna zabytków oraz organizowanie
akcji „adoptowania” poszczególnych obiektów w celu zapewnienia im bieżącej, stałej opieki.

Kapliczka szafkowa (1900); Rajbrot (112)*.

Przywrócenie oryginalnej kolorystyki kapliczki.

Dom nr 44 (II poł. XVIII w.)ś Lipnica Murowana (102)*.

Czę ciowe przywrócenie pierwotnego wyglądu (elementy fasady pseudobarokowej, opaski
wokół okien).

Dom Staro ciński nr 1 (1686)ś Lipnica Murowana
(100)*.

Czę ciowe przywrócenie pierwotnego wyglądu (konstrukcja dachu, otwarte podcienie).

Kwatera wojenna nr 312ś Stary Wi nicz (219)*.

18

Podniesienie walorów
estetycznych oraz
wła ciwe eksponowanie
obiektów małej
architektury.

Cało ć obszaru O3.

Czę ciowe przywrócenie pierwotnego wyglądu (krzyż z prętów żelaznych, kamienne
ogrodzenie).
Okresowa kontrola ekspozycji obiektów położonych przy szlakach i trasach turystycznych.
W razie konieczno ci przywrócenie ekspozycji przez usunięcie krzewów, gałęzi itp.
zasłaniających obiekty.
W przypadku nowo powstających kapliczek i krzyży promowanie przyjaznych krajobrazowi
form i materiałów, z których wykonywane są obiekty.

Przywrócenie
utraconych walorów, Murowana kapliczka słupowa (II poł. XIX w.)ś Rajbrot
19
Przywrócenie oryginalnej malatury.
detali i cech
(os. Huta) (87)*.
stylistycznych.
Uczytelnienie
pierwotnego
20
Park dworski (poł. XIX w.)ś Lipnica Dolna (77)*.
Odtworzenie przebiegu głównych alejek parkowych.
rozplanowania obiektów
w terenie.
* numery obiektów odnoszą się do załącznika 5 (mapa projektowanych działań ochronnych) do uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr ...
1) obiekty tradycyjnej zabudowy – (tradycyjne budownictwo ludowe, obiekt budownictwa ludowego) – obiekt posiadający wykształcone historycznie w danym regionie rozwiązania
w zakresie sposobu wznoszenia budynków mieszkalnych i gospodarczych, obejmujące ich konstrukcję, materiał, układ budynków i pomieszczeń, kolorystykę, zdobienia itp.
2) zabytek budownictwa ludowego – obiekt tradycyjnej zabudowy posiadający rangę zabytku.
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Rozdział 6
Zasady udostępniania terenu Parku dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych
§ 11
Udostępnienie terenu Parku dla celów naukowych.
1. Do celów naukowych udostępniony jest cały obszar Parku, z wyłączeniem innych form ochrony przyrody
wymagających osobnych zezwoleń. Korzystanie w tych celach z terenów Parku stanowiących własno ć
innych podmiotów niż Skarb Państwa wymaga zgody wła cicieli tych terenów.
2. Zaleca się cisłe współdziałanie instytucji i osób prowadzących badania naukowe ze służbami ZPKWM, PGL
LP i RDO , w szczególno ci udostępnianie wymienionym służbom wyników badań oraz wynikających z nich
wniosków końcowych.
3. Metodyka prac badawczych prowadzonych na terenie Parku powinna być dostosowania do rodzaju i stopnia
odporno ci na degradację badanych elementów rodowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego.
Należy unikać metod, którym może towarzyszyć przekształcenie, skażenie lub zniszczenie wymienionych
zasobów.
4. Jako priorytetowe powinny być traktowane prace naukowo-badawcze, których tematyka związana jest
z realizacją strategicznych i szczegółowych celów ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych Parku lub dotyczy istniejących i projektowanych form ochrony znajdujących się w jego
granicach. W szczególno ci zaleca się realizację prac badawczych obejmujących wymienione poniżej
zagadnienia:
1) Zagadnienia badawcze z zakresu rodowiska biotycznegoŚ
a) biota luzowców Myxomycetes na terenie WLPK (możliwa propozycja badań obejmujących
mniejszy obszar – np. Las Kopaliński, czy też rezerwat przyrody „Kamień Grzyb”)ś
b) zawarto ć metali ciężkich w owocnikach grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes na terenie
WLPK (wyniki mogłyby stanowić podstawę porównań zawarto ci metali ciężkich w owocnikach
grzybów wielkoowocnikowych terenów wolnych od wpływu o rodków przemysłowych (np. WLPK)
i usytuowanych w pobliżu takich o rodków)ś
c) rodzaj mniszek Taraxacum na terenie WLPK (dobry teren badań ze względu na duży udział
terenów niele nych w Parku);
d) testowanie przydatno ci metody lichenometrycznej na przykładzie porostów Lichenes rosnących
na nagrobkach kamiennych na cmentarzach z I Wojny wiatowej znajdujących się na terenie
WLPK;
e) skład florystyczny ogródków przydomowych na terenie gminy Lipnica Murowana (badania
o charakterze etnobotanicznym wzbogacające wiedzę o przeszło ci terenu oraz wskazujące
potencjalne zagrożenie ze strony wybranych gatunków ro lin obcych geograficznie (ro lin
inwazyjnych));
f) skład gatunkowy modraszkowatych Lycaenidae na łąkach zmiennowilgotnych z udziałem
krwi ciąga lekarskiego Sanguisorba officinalis w okolicach miejscowo ci Chronówś
g) zmiany liczebno ci zimowych i letnich kolonii podkowca małego Rhinolophus hipposideros na
przestrzeni lat – analiza danych uzyskanych w ramach monitoringu gatunku prowadzonego na
zamku w Nowym Wi niczuś
h) poszukiwanie nowych kolonii zimowych podkowca małego Rhinolophus hipposideros na terenie
WLPK;
i) stan populacji bobra europejskiego na terenie WLPK (badania nad przyrostem naturalnym) oraz
ocena jego wpływu na gospodarczą działalno ć człowiekaś
j) wybrane grupy bezkręgowców WLPK;
k) badania występowania na terenie WLPK traszki górskiej.
2) Zagadnienia badawcze z zakresu rodowiska abiotycznegoŚ
a) badanie czysto ci wód powierzchniowych na terenie WLPK.
b) badanie zanieczyszczenia gleb WLPK.
c) badanie wpływu ruchu turystycznego i infrastruktury turystycznej na elementy przyrody
nieożywionej w WLPK.
3) Zagadnienia badawcze z zakresu krajobrazu:
a) przemiany tradycyjnego wiejskiego krajobrazu osadniczego w warunkach presji urbanizacyjnej;
b) współczesne przemiany funkcji gospodarczych i społecznych terenów wiejskich i ich wpływ na
krajobraz;
46

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 49 –

Poz. 6178

c) dynamika i kierunki procesów homogenizacji wizualnej w krajobrazie naturalno-kulturowym
i kulturowym;
d) możliwo ci wykorzystania kompleksowego planowania przestrzennego, jako narzędzia
kształtowania krajobrazu na terenach chronionych;
e) dokumentacja zmian zachodzących w krajobrazie naturalno-kulturowym i kulturowym;
f) studia architektoniczno-krajobrazowe wnętrz i jednostek krajobrazowychś
g) możliwo ci i sposoby wykorzystania zasobów krajobrazowych w zrównoważonym rozwoju
gospodarczym;
h) drogi historyczne, jako element krajobrazu otwartego.
4) Zagadnienia badawcze z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego:
a) dokumentacja kultury materialnej i niematerialnej z wykorzystaniem różnych no ników informacji
(fotografie, nagrania, filmy);
b) charakterystyczne cechy stylistyczne w tradycyjnym budownictwie ludowym Pogórza Wi nickiegoś
c) dynamika zmian w zasobie tradycyjnego budownictwa ludowego;
d) twórczo ć warsztatów kamieniarskich z okresu XIX/XX w. Zagadnienia zasięgu geograficznego,
techniki kamieniarskiej, charakterystycznych cech stylistycznych i motywów, ze szczególnym
uwzględnieniem warsztatów Teodora Twaroga i Wojciecha Samka;
e) ludowa drewniana rzeźba figuralna w obiektach małej architektury. Przedstawienia Chrystusa
Żrasobliwego, w. Jana Nepomucena, w. Anny Samotrzeć – zagadnienia warsztatu i stylu;
f) geografia historyczna dróg i szlaków handlowych i pątniczych (w szczególno ci trakt węgierski
i jego warianty, szlaki pielgrzymkowe do Lipnicy);
g) zwyczaje i obyczaje lokalne związane z kapliczkami (w szczególno ci rejon Królówki i Muchówki)ś
h) dokumentacja i badania źródłowe z zakresu historii walk niepodległo ciowych na terenie Parkuś
i)
wpływ ruchu pielgrzymkowego na kreację nowych zjawisk w dziedzinie kultury materialnej
i niematerialnej na terenie Parku;
j)
stan wiadomo ci historycznej i regionalnej mieszkańców Pogórza Wi nickiego.
§ 12

Udostępnienie terenu Parku dla celów edukacyjnych.
Załącznik nr 6 przedstawia mapę obszarów udostępnianych dla lokalizacji zagospodarowania turystycznego,
rekreacyjnego i edukacyjnego (dot. § 12 i 13).
1. Do celów edukacyjnych udostępniony jest cały obszar Parku, z wyłączeniem innych form ochrony
przyrody wymagających osobnych zezwoleń. Korzystanie w tych celach z terenów Parku stanowiących
własno ć innych podmiotów niż Skarb Państwa wymaga zgody wła cicieli tych terenów.
2. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych prowadzonych na terenie Parku powinna być popularyzacja
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz kształtowanie postaw sprzyjających
ochronie tych walorów.
3. Żormy i sposoby prowadzenia działań edukacyjnych powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia
odporno ci na degradację elementów rodowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego
stanowiących przedmiot tych działań. W związku z tym zaleca się, aby działania edukacyjne na terenie
Parku były prowadzone przez wyspecjalizowane podmioty dysponujące we wskazanym zakresie
odpowiednim do wiadczeniem oraz przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym. W szczególno ci
zaleca się realizację celów edukacyjnych wykorzystujących wymienione poniżej lokalizacje.
1) Z zakresu rodowiska biotycznegoŚ
a) biota porostów – na przykładzie wybranych miejscŚ Kamienia Grzyb, Kamieni Brodzińskiego,
Skałek Chronowskichś
b) ekosystem le ny na przykładzie grądu subkontynentalnego Tilio cordatae-Carpinetum betuli
zlokalizowanego na północny-wschód od zamku w Nowym Wi niczuś
c) wpływ obcych gatunków inwazyjnych, np.Ś rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica
i nawłoci późnej Solidago gigantea na rodzimą florę na przykładzie okolic rezerwatu „Kamień
Grzyb”ś
d) fauna le na – na przykładzie wybranych miejscŚ Lasu Kopalińskiego, Lasu Bukowiec;
e) bytowanie i rozród płazów na przykładzie wybranych miejsc: stawu w Olchawie, podmokłych łąk
nad Olchawą.
2) Z zakresu rodowiska abiotycznegoŚ
a) Skałki „Kamienie Brodzińskiego”ś
b) „Skałki Chronowskie”ś
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Skałki „Kamień Grzyb”ś
Skałki „Nad Łąktą Górną”ś
Skałka „Go ciniec”ś
w przypadku omawianych obiektów zaleca się ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych,
zawierających informacje na temat geologii terenu, genezy powstania, budowy (struktury) oraz
zagrożeń.
3) Z zakresu krajobrazu:
a) krajobraz zbliżony do naturalnegoŚ cenne krajobrazowo fragmenty drzewostanów w Lesie
Kopaliny oraz w rejonie Bukowca, Paprotnej, Królówki i Muchówkiś
b) krajobraz naturalno-kulturowy i kulturowyŚ punkty widokowe na Dominicznej Górze, Kobylej Górze,
Lipczonce, w Lipnicy Murowanej Podlesiu, na południowych stokach Rogozowej, na północnych
stokach Duchowej Góry i Łopusza nad Rajbrotem oraz na stokach Paprotnej nad doliną Uszwicy.
4) Z zakresu dziedzictwa kulturowego:
a) historia osadnictwaŚ układy urbanistyczne Nowego Wi nicza i Lipnicy Murowanej;
b) architektura drewnianaŚ ko cioły drewniane w Lipnicy Dolnej, Rajbrocie i Chronowie, spichlerz
drewniany w Rajbrocie oraz dworek „Koryznówka” w Nowym Wi niczuś
c) sakralna architektura murowanaŚ ko cioły w Lipnicy Murowanej, Starym i Nowym Wi niczu oraz
w Muchówceś
d) architektura rezydencjonalna i obronna: zespół zamkowy w Nowym Wi niczu i dwór
Ledóchowskich w Lipnicy Dolnej;
e) architektura mieszkalna, użytkowa i przemysłowaŚ zespół zabytkowych domów mieszczańskich w
Nowym Wi niczu i Lipnicy Murowanej oraz ratusz miejski i dawny przytułek dla ubogich w Nowym
Wi niczu;
f) mała architektura sakralnaŚ kolumny wi nickie w Nowym Wi niczu, Olchawie i Lipnicy Górnej oraz
kapliczki i krzyże w Rajbrocie, Królówce i Muchówce (wybór miejscowo ci ze względu na duże
nagromadzenie obiektów)ś
g) dobra kultury współczesnejŚ rzeźby i pomniki autorstwa Czesława Dźwigaja w Nowym Wi niczuś
h) kultura niematerialna (podania i legendy miejscowe)Ś kolumny wi nickie (wszystkie), Kamień
Grzyb, Skałki Chronowskieś
i) walki
niepodległo cioweŚ
miejsca
pamięci
(Piekarska
Góra,
Królówka,
Nowy
Wi nicz/Leksandrowa, Polana Mułowiec) i historyczne cmentarze (Kobyła, Muchówka, Rajbrot)ś
j) wybitne postaci związane z terenem obecnego ParkuŚ Kamienie Brodzińskiego i dawna szkoła
trywialna w Lipnicy Murowanej, krzyż przy nieistniejącym dworku Brodzińskich w Królówce
(Kazimierz Brodziński), Lipnica Murowana ( w. Szymon z Lipnicy)ś
k) przebieg historycznych dróg i szlaków handlowychŚ fragmenty dawnego szlaku węgierskiego
między Lipnicą Murowaną a Rajbrotem.
4. Zaleca się, aby udostępnienie Parku dla celów edukacyjnych odbywało się w oparciu o istniejące obiekty
i cieżki dydaktyczne, w tymŚ
1) O rodek źdukacji w Borównejś
2)
cieżkę przyrodniczo-geologiczną Borówna – Chronówś
3)
cieżkę spacerowo-przyrodniczą Kamienie Brodzińskiego.
5. Zaleca się uzupełnienie infrastruktury edukacyjnej na terenie Parku obejmująceŚ
1) Modernizację dydaktycznej cieżki spacerowo-przyrodniczej do Kamieni BrodzińskiegoŚ
a) odnowienie oznakowania cieżkiś
b) odtworzenie przystanków cieżki wraz z tablicami informacyjnymi;
c) odtworzenie tablicy informacyjnej Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego obok Kamieni
Brodzińskiegoś
d) wyodrębnienie i zagospodarowanie turystycznej przestrzeni funkcjonalnej w punkcie
początkowym/końcowym cieżki obok Zajazdu Pod Kamieniem (zatoka parkingowa, ławki, stoły,
kosze na mieci, wiata, informacja turystyczna);
e) wyodrębnienie i zagospodarowanie turystycznej przestrzeni funkcjonalnej obok Kamieni
Brodzińskiego (ławki, kosz na mieci)ś
f) systematyczne sprzątanie otoczenia Kamieni Brodzińskiego oraz usunięcie ze skał ladów
wandalizmu (napisy);
g) oznakowanie wariantu cieżki dydaktycznej spod Kamieni Brodzińskiego do punktu widokowego
pod Paprotną (około 1,2 km razem ze szlakiem niebieskim w stronę Rajbrotu).
2) Modernizację cieżki dydaktycznej przy O rodku źdukacyjnym w BorównejŚ
48
c)
d)
e)
f)

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 51 –

Poz. 6178

a) przywrócenie i bieżące utrzymanie przebiegu cieżki między O rodkiem a przysiółkiem
Podpogórześ
b) odtworzenie przystanków cieżki wraz z tablicami informacyjnymi;
c) usunięcie, ladów wandalizmu na Skałkach Chronowskich (napisy).
3) Wyznaczenie cieżki dydaktycznej prezentującej walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe Lasu
Kopalińskiego. Proponowany przebieg cieżkiŚ Kopaliny – Pogwizdów lub Kopaliny – Pogwizdów –
Dziedziczna Góra – Kopaliny (pętla).
4) Wyznaczenie cieżki dydaktycznej prezentującej walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe okolic
Rajbrotu. Proponowany przebieg cieżkiŚ Rajbrot – punkt i ciąg widokowy na stokach Łopusza –
grzbiet Łopusza – pomnik partyzancki na Mułowcu – cmentarz z I wojny wiatowej (nr 300) pod Kobyłą
– rozproszona zabudowa przysiółków Rajbrotu (kapliczki, budownictwo ludowe) – punkt
i ciąg widokowy pod Rogozową – Bacówka Biały Jeleń – punkt i ciąg widokowy pod Dominiczną Górą
– Rajbrot.
6. Na modernizowanych i nowo powstających cieżkach dydaktycznych zaleca się uwzględnienie
w szerszym zakresie tre ci edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym, w szczególno ciŚ
1) W ramach modernizacji istniejącej cieżki spacerowo-przyrodniczej do Kamieni BrodzińskiegoŚ
odtworzenie przystanku cieżki obok Kamieni Brodzińskiego z uwzględnieniem tre ci dotyczących
związku poety z miejscem.
2) W ramach modernizacji istniejącej cieżki dydaktycznej przy O rodku źdukacyjnym w BorównejŚ
odtworzenie przystanku cieżki przy dawnym parku dworskim z uwzględnieniem tre ci dotyczących
historii tego miejsca.
3) Na proponowanej cieżce dydaktycznej prezentującej walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe
Lasu KopalińskiegoŚ organizacja przystanku cieżki przy grodzisku z uwzględnieniem tre ci
prezentujących historię, znaczenie oraz domniemaną formę grodziska.
4) Na proponowanej cieżce dydaktycznej prezentującej walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe
okolic Rajbrotu uwzględnienie tre ci historycznych na przystankachŚ pomnik partyzancki na Mułowcu,
cmentarz z I wojny wiatowej (nr 300) pod Kobyłą, rozproszona zabudowa przysiółków Rajbrotu
(kapliczki, budownictwo ludowe).
7. W przypadku wyznaczania nowych cieżek dydaktycznych należy zadbać o podstawową infrastrukturę
obejmującąŚ ujednolicone oznakowanie, ławki lub ławostoły oraz tablice informacyjne umieszczone na
przystankach. Obiekty infrastruktury powinny być wykonane w sposób harmonizujący z otoczeniem
(rozmiary, materiał, kolorystyka). W miejscu rozpoczęcia/zakończenia cieżki powinna znaleźć się
prezentacja jej przebiegu na mapie wraz z ogólnym opisem, długo cią, orientacyjnym czasem przej cia
itp. (tablica wolnostojąca, tablica na cianie budynku lub w specjalnie zbudowanej wiacie).
§ 13
Udostępnienie terenu Parku dla celów turystycznych i rekreacyjnych.
1. Ogólne zasady udostępniania i preferowane formy aktywno ci turystycznej i rekreacyjnejŚ
1) Udostępnianie Parku dla celów turystycznych i rekreacyjnych należy oprzeć na modelu turystyki
zrównoważonej, jednocze nie powinno obejmować każdą formę rozwoju, zarządzania
i aktywno ci turystycznej, która służy podtrzymaniu ekologicznej, społecznej i ekonomicznej
integralno ci obszaru Parku oraz umożliwia zachowanie dla przyszłych pokoleń jego zasobów
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.
2) Żormy aktywno ci turystycznej i rekreacyjnej realizowane na terenie Parku powinny uwzględniać
naturalną chłonno ć chronionego obszaru oraz rodzaj i stopień odporno ci na degradację
poszczególnych elementów rodowiska przyrodniczego. Preferuje się rozwój krajoznawczej turystyki
kulturowej
i przyrodniczej,
turystyki
pielgrzymkowej,
agroturystyki,
kwalifikowanej
i rekreacyjnej turystyki pieszej, rowerowej, narciarskiej i konnej, orienteeringu, geocachingu, biegów
rekreacyjnych oraz innych form rekreacji nieobciążających
rodowiska poprzez hałas,
zanieczyszczenia, nadmierny ruch pojazdów silnikowych i dodatkową infrastrukturę specjalistyczną
wprowadzającą istotne zmiany do krajobrazu.
3) Dla preferowanych form aktywno ci turystycznej i rekreacyjnej wymienionych w pkt 2) udostępnia się
obszar całego Parku z zastrzeżeniem innych form ochrony przyrody wymagających osobnych
zezwoleń. Korzystanie w tych celach z terenów Parku stanowiących własno ć innych podmiotów niż
Skarb Państwa wymaga zgody wła cicieli tych terenów z wyłączeniem terenów już udostępnionych
w postaci m.in. szlaków turystycznych, cieżek edukacyjnych.
4) Zaleca się, aby ruch zorganizowanych grup turystycznych odbywał się wyłącznie istniejącymi drogami
i wyznaczonymi szlakami turystycznymi.
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5) Dopuszcza się możliwo ć uprawiania form turystyki i rekreacji wymienionych w pkt 2) na zasadzie
indywidualnej penetracji poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi i cieżkami edukacyjnymi
z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w pkt 3).
6) Turystyka motorowa może odbywać się wyłącznie na drogach, na których dopuszczony jest ruch
pojazdów silnikowych.
2. Dla lokalizacji obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnejŚ
1) Zaleca się uzupełnienie sieci znakowanych szlaków turystycznych o trasy przeznaczone dla turystyki
rowerowej, konnej i narciarskiej. Przy wytyczaniu szlaków rowerowych i konnych wskazane jest, aby
ich przebieg nie pokrywał się z przebiegiem istniejących szlaków pieszych.
2) Przy rozbudowie istniejących oraz projektowaniu nowych obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej powinny być uwzględniane parametry związane z chłonno cią naturalną oraz
pojemno cią turystyczną wybranego obszaru.
3. Zaleca się realizację poniższych działań szczegółowych mających na celu podniesienie jako ci
udostępnienia walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych ParkuŚ
1) Działania w zakresie podniesienia jako ci udostępniania walorów krajobrazowychŚ
a) punkt widokowy na pn. stokach ŁopuszaŚ umieszczenie drogowskazu i tablicy z opisem
panoramy przy pieszym szlaku niebieskim, obok boiska sportowego;
b) punkty widokowe pod Rogozową i Dominiczną GórąŚ ustawienie drogowskazów do punktów w
Rajbrocie przy czarnym szlaku turystycznym (punkt pod Rogozową) oraz przy zielonym szlaku
turystycznym (punkt pod Dominiczną Górą)ś zorganizowanie miejsc odpoczynku (ławki, stół,
kosz na mieci, wiata, tablica z opisem panoramy) na skraju lasu pod Rogozową (szlak czarny)
i pod Dominiczną Górą (szlak zielony)ś
c) punkt widokowy pod PaprotnąŚ ustawienie drogowskazu do punktu w dolinie Uszwicy przy
niebieskim szlaku turystycznym, zorganizowanie miejsca odpoczynku (ławki, stół, kosz na mieci,
wiata, tablica z opisem panoramy) na skraju lasu pod Paprotną (szlak niebieski)ś
d) punkt widokowy w Lipnicy Murowanej Podlesiu: ustawienie drogowskazu do punktu
w Lipnicy Murowanej, przy czarnym szlaku turystycznym (w miejscu zej cia szlaku z drogi nr
966);
e) udostępnienie punktu widokowego pod Duchową Górą poprzez wyznaczenie pieszego szlaku
turystycznego prowadzącego fragmentem dawnego szlaku węgierskiego z Lipnicy Murowanej,
pod Duchową Górą, przez Las Bukowiec do szlaku zielonego pod Szpilówkąś
f) udostępnienie punktu widokowego na Lipczonce poprzez urządzenie zagospodarowanego
miejsca postoju dla samochodów i miejsca odpoczynku przy drodze Lipnica Murowana – Nowy
Wi niczś
g) proponuje się rozważenie możliwo ci wybudowania wieży widokowej w masywie Paprotnej,
w pobliżu Kamieni Brodzińskiego w celu korzystania z walorów krajobrazowych.
2)
Działania w zakresie podniesienia jako ci udostępniania walorów kulturowychŚ
a) ustawienie tablic informacyjnych (opis historyczny z ikonografią) przy dawnym klasztorze
Karmelitów Bosych w Nowym Wi niczu (brama główna), przy wjeździe do pałacu
w Kopalinach (parking), przy parku podworskim w Borównej (jednocze nie tablica przystanku
cieżki dydaktycznej), przy bramie prowadzącej na teren cmentarza żydowskiego w Nowym
Wi niczu, przy cmentarzu wojennym nr 300 w Rajbrocie;
b) zorganizowanie oznakowanych miejsc postoju oraz ustawienie tablic informacyjnych
z opisem historycznym przy cmentarzach wojennych nr 303 w Rajbrocie oraz 308
w Muchówce.
3) Inne działaniaŚ
a) przygotowanie gry terenowej na orientację w oparciu o stałe punkty kontrolne umieszczone
w najciekawszych miejscach Parku, uruchomienie na stronie internetowej ZPKWM sekcji
wspierającej grę (mapy do pobrania, opis punktów, rejestr uczestników gry, klasyfikacja
z ewentualnym systemem nagród)ś
b) ustanowienie Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej ZPKWM (stopnie odznaki zdobywane
w trakcie zwiedzania miejsc wskazanych w regulaminie).
4. Monitoring wpływu ruchu turystycznego i rekreacji na stan walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych Parku:
1) Zaleca się prowadzenie monitoringu wpływu ruchu turystycznego na rodowisko przyrodnicze
i krajobrazowe w miejscach szczególnie narażonych na silną presję turystycznąŚ
a) rejon Kamieni Brodzińskiego (pomnik przyrody wraz z najbliższym otoczeniem i cieżkami
prowadzącymi do niego od Zajazdu pod Kamieniem);
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b) rezerwat „Kamień Grzyb”.
2) Zaleca się prowadzenie monitoringu realizacji działań z zakresu podniesienia jako ci udostępniania
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku wymienionych w pkt 3.
3) Działania monitoringowe o których mowa w pkt 1) i 2) powinny polegać na okresowym
dokumentowaniu istniejącego stanu poprzez sporządzanie pomiarów na gruncie, opisów, fotografii,
szkiców terenowych i filmów. Zgromadzony materiał powinien zostać wykorzystany do sporządzenia
analiz
porównawczych
pozwalających
na
rozpoznanie
zachodzących
procesów
i zmian oraz na okre lenie ich charakteru i natężenia.
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Rozdział 7
Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do planu zagospodarowania przestrzennego
województwa małopolskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagro eń
§ 14
Ustalenia odnoszące się do poszczególnych obszarówŚ
Załącznik nr 7 przedstawia mapę gruntów przeznaczonych do zalesienia, nowych zadrzewień i zalesień oraz
gruntów, które nie powinny być zalesione.
Załącznik nr 8 przedstawia mapę obszarów chronionych przed zabudową i lokalizacją elementów niekorzystnie
wpływających na krajobraz.
Załącznik nr 9 ilustruje przebieg korytarzy ekologicznych.
1. Ustalenia dla terenów lasów (obszar działań ochronnychŚ O1):
1) Zachowanie istniejących lasów.
2) Ograniczenie lokalizacji nowych ciągów komunikacyjnych i nowych sieci uzbrojenia terenu nie
powiązanych z gospodarką le ną i ważnym interesem publicznym, a których realizacja wiąże się
z trwałym odlesieniem terenu.
3) Dopuszcza się realizację turystycznych cieżek pieszych, rowerowych i konnych oraz urządzeń
turystycznych, jakŚ obiekty małej architektury, miejsca odpoczynku, schrony przeciwdeszczowe
z wykorzystaniem form, materiałów i kolorystyki umożliwiających wkomponowanie wspomnianych
urządzeń w otaczający krajobraz.
2. Ustalenia dla u ytków (gruntów) rolnych – gruntów ornych, łąk i pastwisk (obszary działań
ochronnych: O2):
1) Dla terenów użytkowanych rolniczo, dla których w gminnych dokumentach planistycznych nie jest
dopuszczona zabudowa – ustala się w utrzymanie w dobrej kulturze rolnej gruntów ornych, łąk
i pastwisk.
2) Dopuszcza się realizację turystycznych cieżek pieszych, rowerowych i konnych oraz urządzeń
turystycznych, jakŚ obiekty małej architektury, miejsca odpoczynku, schrony przeciwdeszczowe
z wykorzystaniem form, materiałów i kolorystyki umożliwiających wkomponowanie wspomnianych
urządzeń w otaczający krajobraz.
3) Dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej lecz zaleca się (zwłaszcza
w terenach eksponowanych krajobrazowo) prowadzenie sieci elektroenergetycznych w formie
podziemnej.
3. Ustalenia dla terenów zadrzewień i zakrzewień (w granicach obszarów działań ochronnychŚ O2,
O3):
1) Utrzymanie, uzupełnienie lub/i wprowadzenie nowych pasów zadrzewień stanowiących
obudowę/osłonę głównych ciągów komunikacyjnych (drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Bochnia –
Limanowa, nr 966 Wieliczka – Gdów – Muchówka – Tymowa) oraz cieków sąsiadujących
z terenami użytkowanymi rolniczo. Wprowadzane zadrzewienia powinny składać się
z charakterystycznych dla regionu rodzimych gatunków drzew i krzewów, w tym również
miododajnych.
2) Wprowadzanie nowych i utrzymanie istniejących pojedynczych drzew oraz kęp drzew przy obiektach
sakralnych (kapliczkach) oraz innych miejscach nawiązujących do tradycyjnego krajobrazu obszaru
Parku.
Należy
sadzić
rodzime,
charakterystyczne
dla
regionu
gatunki
drzew
i krzewów, w tym również miododajne.
4. Ustalenia dla terenów wód powierzchniowych (w granicach obszarów działań ochronnychŚ O1,
O2, O3):
1) Ustala się zachowanie naturalnej obudowy biologicznej potoków, rzeki i zbiorników wodnych
(w postaci trwałych użytków zielonych, zakrzaczeń i zadrzewień).
2) Ustala się tworzenie stref buforowych wzdłuż brzegów cieków, poprzez odstąpienie od ich
użytkowania i wprowadzenie pasów ro linno ci obejmującej gatunki rodzime, dostosowane do
lokalnych warunków siedliskowych.
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3) Ustala się w przypadku koniecznej regulacji rzeki i potoków zachowanie naturalnego dna i obudowy
biologicznej oraz kształtowanie brzegów cieku w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez
zwierzęta.
4) Ustala się w przypadku budowy przegród typu progi, tamy, zapory - zastosowanie przepławek.
5) Ustala się w stosunku do projektowanych zbiorników wodnych pełniących funkcje
przeciwpowodziowe kształtowania ich brzegów w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez
zwierzęta (ze względu na możliwo ć wykorzystywania tych zbiorników przez płazy, jako miejsce
rozrodu).
5. Ustalenia dla terenów korytarzy ekologicznych (na terenach obszarów działań ochronnychŚ O1,
O2, O3):
Załącznik nr 9 ilustruje przebieg korytarzy ekologicznych.
1) Ustala się konieczno ć zachowania korytarzy ekologicznych umożliwiających swobodną migracje
zwierząt.
2) Ustala się w stosunku do korytarzy ekologicznych biegnących dolinami rzek, a także przecinających
wspomniane doliny - pozostawianie nieregulowanych odcinków rzeki i potoków wraz z ich naturalną
obudową biologiczną.
3) Ustala się rezygnację z wyznaczania nowych terenów pod zabudowę, które spowodowałyby
przerwanie drożno ci korytarzy ekologicznych.
4) Ustala się zakaz trwałego grodzenia nieruchomo ci w sposób utrudniający funkcjonowanie
naturalnych korytarzy ekologicznych – związanych z istniejącymi ciekami wodnymi – dopuszcza się
ogrodzenia zielone (żywopłoty, szpalery krzewów).
6. Ustalenia dla terenów zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy (obejmujących obszary
działań ochronnychŚ O2, O3)Ś
1) Nową zabudowę należy koncentrować w granicach terenów już zainwestowanych lub
w terenach przeznaczonych pod zabudowę (dopuszczających zabudowę) w studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego (wraz z terenami rezerw obszarów perspektywicznych).
2) Rozwój układów przestrzennych miejscowo ci powinien odbywać się na zasadzie uzupełnień już
istniejących układów i w miarę potrzeby kontynuacji tych układów (za wyjątkiem terenów korytarzy
ekologicznych).
3) Ustala się ujednolicenie układu zabudowy (kalenicowe lub szczytowe w stosunku do drogi),
w zależno ci od już istniejącego układu.
4) Ustala się następujące cechy zabudowy:
a) wznoszenie zabudowy nawiązującej do tradycyjnych form architektury (harmonizującej
z krajobrazem). Budownictwo tradycyjne, charakterystyczne dla tego terenu posiadało dachy
strome, symetryczne (dwuspadowe, ewentualnie czterospadowe), z okapem wysuniętym poza
lico
ciany,
o nachyleniu
głównych
połaci
dachowych
w
przedziale
30-55°ś
b) zachowanie ciemnych barw pokrycia dachowego (brąz, szaro ć, czerwień wraz
z odcieniami) zharmonizowanego z elewacją oraz stosowanie horyzontalnych podziałów na linii
okapów oraz cokołu, np. poprzez zróżnicowanie kolorystyki i faktur;
c) odstępstwo od jaskrawej kolorystyki zabudowy oraz zaleca się dążno ć do ujednolicenia jej w
ramach jednego zespołu zabudowy;
d) stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji, niekontrastującej z tłem krajobrazowym, przy czym
preferuje
się
kolory
pastelowe
z
wykorzystaniem
materiałów
wynikających
z lokalnej tradycji, zakaz stosowania sidingu;
e) zaleca się nawiązywanie do tradycyjnych form zabudowy w obiektach letniskowych.
5) Proponuje się utrzymanie i wprowadzanie nowych sadów przydomowych z tradycyjnie uprawianymi
odmianami drzew i krzewów owocowych.
6) Nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.
7. Ustalenia dla obiektów zabytkowych (zlokalizowanych w obszarach działań ochronnychŚ O1, O2
i O3):
1) Ochronie podlegająŚ zabytkowy układ urbanistyczny Nowego Wiśnicza - regularne założenie
typu nowożytnego, na planie zbliżonym do kwadratu (500x550 m), w który wpisano regularną siatkę
ulic przecinających się pod kątem prostymś w centrum układu obszerny rynek o wymiarach 152x152
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m, na nim ratusz, otoczony czterema blokami zabudowy i siedmioma ulicami, wyprowadzanymi z
jego naroży i zespół staromiejski Lipnicy Murowanej o układzie owalnicowym, z obszernym,
niemal kwadratowym rynkiem (55x60 m) zabudowany drewnianymi, parterowymi domami,
posiadającymi głębokie podcienia. Ponadto zamek i fortyfikacje Starego Wiśnicza (XIV-XVII w.)
oraz wczesnobarokowy zespół klasztorny Karmelitów Bosych (1620-1635) - złożony pierwotnie
z trzech budynkówŚ ko cioła klasztornego, budynków mieszkalnych dla zakonników i fortyfikacji.
Wszelka działalno ć inwestycyjna wymaga w przypadku tych obiektów uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Obowiązuje zachowanie historycznej zabudowy, sieci ulic, rzek, zieleni,
a także ograniczenie wysoko ci i stosowanie odpowiednich form zabudowy w sąsiedztwie.
Ustala się ochronę sylwetek miejscowo ci poprzez ograniczenie lokalizowania obiektów
wysoko ciowych, tworzących akcenty dysharmonijne, konkurujące w krajobrazie z dominantami
o charakterze pozytywnym (wieżami ko ciołów, zamkiem w Starym Wi niczu).
Bezwzględnemu zachowaniu podlegają obiekty architektury sakralnej: drewniane kościoły kościół p.w. św. Leonarda w Lipnicy Dolnej (1482) - wpisany w 2003 roku na listę wiatowego
Dziedzictwa UNESCO, kościół pw. Narodzenia NMP w Rajbrocie (1511) i kościół pw. św. Ducha
w Chronowie (1685), a także kościoły murowane - gotycki kościół parafialny pw. św. Andrzeja
Apostoła (1363) i barokowy kościół p.w. świętego Szymona (1636) (obydwa zlokalizowane w
Lipnicy Murowanej), gotycko-renesansowy kościół pw. św. Wojciecha (1520) (w Starym Wi niczu)
i wczesnobarokowy: kościół pw. Wniebowzięcia NMP (1621) (usytuowany w Nowym Wi niczu).
Ochronie podlegają również obiekty rezydencjonalne, u yteczności publicznej, mieszkalnej i
przemysłowej oraz zachowana do ć licznie tradycyjna zabudowa mieszkalna i zagrodowa.
Największe
jej
skupisko
znajduje
się
w Lipnicy Murowanej, ale także w Królówce, Leksandrowej i Muchówce oraz Rajbrocie.
Obowiązuje ochrona obiektów zabytkowych (w tym ochrona zabytków budownictwa ludowego).
Wszelka działalno ć inwestycyjna związana z remontami, modernizacją, przebudową i rozbudową
zabytkowej zabudowy w strefach ochrony konserwatorskiej, a także realizacja nowej zabudowy oraz
zmiana sposobu użytkowania terenu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków. W granicach stanowisk archeologicznych dopuszcza się prace ziemne i budowlane po
uprzednim przebadaniu terenu metodami wykopaliskowymi (stosownie do obowiązujących
przepisów prawa) oraz po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Prace prowadzone przy obiektach zabytkowych niewpisanych do rejestru zabytków należy
prowadzić z zachowaniem cech stylistycznych oraz z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań
materiałowych (dotyczy to zwłaszcza tradycyjnej zabudowy zagrodowej). Wskazana jest adaptacja
nieużytkowanych zabudowań zagrodowych do nowych funkcji.
Obowiązuje ochrona obiektów małej architektury sakralnej (krzyży, kapliczek) rozumiana poprzez
zabiegi pielęgnacyjne – odsłanianie obiektów i porządkowanie ich otoczenia.
Ustala się wkomponowanie nowo projektowanej zabudowy (wznoszonej w sąsiedztwie zabudowy
zabytkowej) w sposób nie przesłaniający wglądów widokowych na cenne obiekty (zachowanie
ekspozycji starych domów). Nowe budynki powinny nawiązywać w swej skali i formie do
zabytkowego otoczenia.

8.

Ustalenia dla punktów i ciągów widokowych (obszary działań ochronnychŚ O2, O3):
1) W celu zachowania walorów ekspozycji ustala się ochronę przedpoli punktów i ciągów widokowych
przed zabudową i zalesianiem zgodnie z załącznikami mapowymi 7 i 8. Wyjątkowo cenne widoki
należy eksponować poprzez odsłonięcie lub utrzymanie przedpola (m.in. regularne koszenie) oraz
urządzanie punktów widokowych.
2) Dopuszcza się wyposażenie punktów widokowych w urządzenia infrastruktury turystycznej (ławki,
stoły, wiaty).

9.

Zasady wyposa enia w sieci infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej (na obszarach
działań ochronnychŚ O1, O2, O3):
1) Ze względu na ochronę przyrody i krajobrazu – zaleca się prowadzić sieci infrastruktury technicznej
w sposób najmniej ingerujący w rodowisko przyrodnicze i krajobraz (w formie podziemnej), a w
przypadku już istniejących dysharmonijnych sieci i urządzeń zaleca się maskowanie zielenią.
2) Konieczne jest uporządkowanie gospodarki ciekowej w miejscowo ciach położonych na terenie
Parku. Zaleca się realizację systemów kanalizacyjnych równocze nie z sieciami wodociągowymi.
3) Wskazane jest doinwestowanie w sieć kanalizacji sanitarnej miejscowo ci Nowy Wi nicz i Stary
Wi nicz oraz wyposażenie w sieci kanalizacyjne pozostałych miejscowo ci gminy Nowy Wi nicz.
Zaleca się rozwój kanalizacji w gminie Lipnica Murowana we wszystkich miejscowo ciach.
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Dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwo ć wyposażenia zabudowy (zwłaszcza rozproszonej) w indywidualne bądź grupowe
oczyszczalnie cieków.
Zaleca się budowę wysokosprawnych oczyszczalni cieków (wykorzystujących nowoczesne
technologie), zapewniających mechaniczno — biologiczne oczyszczanie cieków wraz z eliminacją
substancji biogennych.
W przypadku przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej należy stosować takie rozwiązania
techniczne i materiałowe, które zapewnią jej dużą niezawodno ć i niskie straty wody.
Należy dążyć do sukcesywnej modernizacji istniejących kotłowni i oparcia systemu grzewczego
o paliwa niskoemisyjne (gaz ziemny, drewno, biomasa) i/lub energię elektryczną. W przypadku
kotłowni opalanych paliwami stałymi należy równocze nie instalować urządzenia ograniczające do
minimum emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Sugeruje się odstępstwo od projektowania na terenie
Parku elektrowni wiatrowych i wodnych (stanowiących zagrożenie dla rodowiska przyrodniczego i
dysharmonizującego krajobraz). W ramach ograniczenia emisji zanieczyszczeń proponuje się
zwiększenie termoizolacyjno ci budynków.
Należy dążyć do pełnego wyposażenia w sieci gazowe poszczególne miejscowo ci gminy Nowy
Wi nicz i Lipnica Murowana.
Należy dążyć do likwidacji nielegalnych wysypisk mieci i przeciwdziałać ich powstawaniu
w przyszło ci. W związku z tym problemem konieczne jest podjęcie działań mających na celu
edukację ekologiczną mieszkańców i turystów.
Należy dążyć do ograniczenia ingerencji linii energetycznych w krajobraz Parku, w związku z czym
zaleca
się
zamianę
napowietrznych
sieci
elektroenergetycznych
na
podziemne
i wykonywanie w takiej formie nowych połączeń.
Wznoszenie nowych masztów przekaźnikowych dopuszcza się tylko w sytuacji, gdy jest wymagane
poszerzenie zasięgu odbioru i nie ma możliwo ci wykorzystania do tego celu masztów istniejących.
Zaleca się grupowanie przekaźników różnych operatorów na jednym maszcie.
W celu ochrony sezonowych tras migracji płazów ustala się (w przypadku budowy nowych lub
rozbudowy istniejących dróg) stosowanie przepustów umożliwiających przej cie na drugą stronę
drogi (dotyczy dróg przebiegających w sąsiedztwie miejsc rozrodu płazów).

10. Wskazania obszarów dopuszczalnego wydobycia kopalinŚ
Dopuszcza się eksploatację gazu ziemnego ze złoża „Łąkta”, położonego na południe od miejscowo ci
Muchówka, czę ciowo na terenie Parku.
§ 15
Ustalenia do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiegoŚ
1) Utrzymanie WLPK w granicach okre lonych Rozporządzeniem Nr 8/05 Wojewody Małopolskiego z
dnia 23 maja 2005 roku w sprawie ochrony WLPK.
2) Zachowanie zgodno ci celów polityki przestrzennej planu zagospodarowania przestrzennego
województwa małopolskiego z celami ochrony wskazanymi w planie ochrony WLPK.
3) Uwzględnienie wybitnych walorów kulturowych opisywanego terenu na tle województwa
małopolskiego.
4) Zachowanie istniejących lasów, zadrzewień i cieków zapewniających przestrzenną ciągło ć
powiązań przyrodniczych Parku z regionem.
5) Wytyczanie przebiegu nowych inwestycji liniowych (ciągów komunikacyjnych, infrastruktury
technicznej) o znaczeniu ponadregionalnym poza granicami WLPK, a w przypadku konieczno ci
przeprowadzenia inwestycji w granicach obszaru – minimalizacja skutków przedsięwzięcia.
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Rozdział 8
Zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048
§ 16
Opis granic obszaru Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048.
Wykaz punktów węzłowych granicy obszaru Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048 na terenie Wi nickoLipnickiego Parku Krajobrazowego. Opis granic obszaru został sporządzony w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych PL–1992, o którym mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012, poz. 1247).
ID

X (PUWG 1992)
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229071,74
229097,67
229109,31
229079,68
229054,81
229037,88
229018,83
228998,19
228974,91
228975,96
228989,72
228984,96
229020,41
229031,00
229038,41
229057,46
229069,10
229066,98
229074,39
229086,03
229090,26
229089,21
229105,08
229126,25
229148,47
229148,47
229120,96
229106,14
229088,68
229070,68
229073,33
229084,97
229095,03
229100,85
229099,26
229070,68
229042,11

605645,04
605664,23
605694,94
605737,17
605755,60
605823,17
605954,46
606009,74
606078,85
606102,65
606120,31
606145,45
606183,55
606236,47
606289,92
606357,65
606377,76
606397,87
606416,39
606432,26
606467,19
606519,04
606556,09
606579,37
606593,66
606686,79
606725,95
606729,65
606722,77
606722,24
606719,07
606713,78
606703,19
606705,84
606717,48
606731,24
606736,00
606741,29
606749,76
606762,46
606779,92
606793,15
606814,32
606831,78
606842,89
606842,89
606845,54
606857,18
606866,71
606883,64
606896,87

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

229029,94
229012,48
228998,72
228977,02
228971,20
228960,62
228952,15
228946,33
228944,74
228946,86
228942,10
228919,87
228921,46
228924,11
228929,40

606900,57
606931,27
606973,07
606994,77
607020,69
607048,21
607089,49
607123,88
607169,39
607197,44
607202,73
607202,73
607261,99
607300,62
607351,95
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§ 17
Obraz mapy obszaru Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048.
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§ 18
Cele działań ochronnych obszaru Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048.
Lp.

Przedmiot ochrony

1

1303 – Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros

2

1193 – Kumak górski Bombina variegata

3

2001 – Traszka karpacka Triturus montandoni

Cel działań ochronnych
Dla stanowiska letniego:
Utrzymanie stanu ochrony na poziomie wła ciwym (ŻV)
1. Utrzymanie na poziomie wła ciwym (ŻV), następujących
kluczowych wskaźników parametru siedliska gatunkuŚ
- zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy,
- dostępno ć wlotów dla nietoperzy,
- obecno ć bezpiecznych tras przelotu w kierunku
żerowiska,
- istotne, zauważalne wielkopowierzchniowe zmiany
w strukturze żerowisk w otoczeniu (r = 2,5 km) schronień,
- kubatura schronienia dostępna (dogodna) dla nietoperzy,
- ekspozycja wlotów do schronienia,
- niezmienno ć warunków mikroklimatycznych.
2. Utrzymanie tras przelotów i żerowisk.
3. Utrzymanie na poziomie wła ciwym (ŻV) parametru
perspektywy ochrony.
Dla stanowiska zimowego:
Poprawa stanu ochrony przynajmniej do poziomu
niezadowalającego (U1) poprzezŚ
1. Poprawę następujących kluczowych wskaźników
parametru siedliska gatunku:
- zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy,
- niezmienno ć warunków mikroklimatycznych.
2. Utrzymanie parametru szanse zachowania gatunku na
stanowisku zimowym na U1.
Utrzymanie na poziomie wła ciwym ŻV parametrów
siedlisko gatunku i szanse zachowania gatunku.
Utrzymanie na poziomie wła ciwym ŻV parametrów
siedlisko gatunku i szanse zachowania gatunku.
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§ 19
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania wła ciwego stanu ochrony gatunków zwierząt
i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony.
Załącznik nr 10 ilustruje lokalizację istniejących i potencjalnych zagrożeń.
Lp.

Przedmiot
ochrony

Numer
stanowiska

Istniejące

Zagro enia

Opis zagro enia

Potencjalne
E06 Inne rodzaje
A (stanowisko
aktywno ci człowieka
Uszczelnianie strychów - likwidacja wlotów.
letnie).
związane z urbanizacją,
przemysłem, etc.
Występuje połączenie czę ci piwnic
stanowiących schronienie dla nietoperzy
z pozostałą czę cią zamku, wywołuje to
G05 Inna
negatywne dla nietoperzy zmiany
ingerencja i
mikroklimatu wnętrza piwnic. Przebywanie
zakłócenia
ludzi w piwnicach w okresie
B (stanowisko
powodowane
od 1 października do 15 kwietnia
zimowe).
przez człowieka
wywołuje negatywne dla nietoperzy zmiany
mikroklimatu wnętrza piwnic,
wybudzanie a nawet mierć osobników.
U Nieznane zagrożenie
Niepewna przyczyna spadku liczebno ci.
lub nacisk.
E06 Inne rodzaje
Remont poddasza w okresie rozrodu
aktywno ci człowieka
nietoperzy i z zastosowaniem
związane z urbanizacją, niewła ciwych materiałów. Remont piwnicy
przemysłem, etc.
w okresie zimowym.
Płoszenie nietoperzy tj. przebywanie na
G05.01 Wydeptywanie,
strychu w okresie letnim, przebywanie
A, B
1303 –
nadmierne użytkowanie.
w piwnicach w okresie zimowym,
(stanowisko
Podkowiec mały
1
o wietlanie nietoperzy.
Rhinolophus letnie i zimowe).
H06.02
hipposideros
Brak bezpiecznego wylotu – intensywne
Zanieczyszczenie
zewnętrzne o wietlenie budynku.
wietlne.
Zasiedlenie strychu przez kunę,
K03.04 Drapieżnictwo.
odwiedzanie strychu i piwnicy przez koty.
A10.01 Usuwanie
Utrata tras migracji na żerowisko oraz brak
żywopłotów
bezpiecznego wylotu - wycinka lub
i zagajników lub
nadmierne przycinanie drzew
ro linno ci karłowatej.
w bezpo rednim otoczeniu kolonii.
G05.06 Chirurgia
Utrata tras migracji na żerowisko, brak
drzewna, cinanie na
możliwo ci orientacji w terenie przez
potrzeby
nietoperze w wyniku wycięcia przydrożnych
bezpieczeństwa,
drzew - dobrych punktów orientacyjnych w
Trasy przelotów
usuwanie drzew
terenie.
i żerowiska.
przydrożnych.
Utrata żerowisk. Rębnie zupełne, zbyt duża
intensywno ć cięć w rębniach złożonych
B02.02 Wycinka lasu.
i zabiegach pielęgnacyjnych
w lasach i zadrzewieniach.
H06.02
Intensywne o wietlenie żerowisk i tras
Zanieczyszczenie
przelotów na żerowiska.
wietlne.
Zanieczyszczenie odpadami pochodzącymi
ź03 Odpady, cieki.
z gospodarstw domowych.
Cały obszar
Obniżenie poziomu wód gruntowych
1193 Kumak
Natura 2000
skutkujące utratą potencjalnych miejsc
2 górski Bombina
J02.01 Zasypywanie
Nowy Wi nicz
rozrodu.
variegata
terenu, melioracje
(dwa zbiorniki).
Celowe niszczenie potencjalnych miejsc
i osuszanie.
rozrodu płazów poprzez osuszenie,
zasypanie zbiorników.
2001 – Traszka
Zanieczyszczenie odpadami pochodzącymi
3
ź03 Odpady, cieki.
karpacka
z gospodarstw domowych.
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Przedmiot
ochrony
Triturus
montandoni
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Cały obszar
Natura 2000
Nowy Wi nicz
(dwa zbiorniki).
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-

Zagro enia
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Potencjalne

Opis zagro enia

J02.01 Zasypywanie
terenu, melioracje
i osuszanie.

Obniżenie poziomu wód gruntowych
skutkujące utratą potencjalnych miejsc
rozrodu.
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§ 20
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.
Załącznik nr 11 ilustruje lokalizację wdrażania działań ochronnych.
Działania ochronne
Przedmiot ochrony

Nr i nazwa

1303 Podkowiec
mały Rhinolophus
hipposideros

A2

Miejsce realizacji

Termin wykonania

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

Działania związane z ochroną czynną

Nr

A1

Zakres prac

Sprzątanie guana.

Usunięcie gromadzącego się co roku na
stropie i na belkach więźby dachowej
guana. Praca może być wykonana
ręcznie, zalecane jest użycie
A (strych zamku
odkurzacza przemysłowego –
w Nowym Wi niczu,
przyspiesza to prace oraz pomija
stare pomieszczenia
konieczno ć noszenia worków
‘łazienek’ poniżej
wypełnionych guanem. Czę ć miejsc na
strychu zamku).
strychu dostępnych jedynie przy użyciu
drabiny, niebezpieczne. Zebrane
odchody powinny zostać we wła ciwy
sposób zutylizowane.

3 razy (co 5 lat w okresie
od 15.09. do 15.04.)
począwszy od 5 roku
wej cia w życie Planu
ochrony WLPK.

Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków), inne
podmioty na podstawie porozumień ze
sprawującym nadzór nad obszarem
w porozumieniu z wła cicielem/
zarządcą obiektu.

Opracowanie powinno zawierać
inwentaryzację dendrologiczną oraz
zalecenia zabiegów ochronnych
i konserwacyjnych (redukcja koron,
usuwanie posuszu, chirurgia drzew,
nasadzenia i wycinki) pozwalających na
utrzymanie wła ciwego stanu ochrony
Działanie do wykonania
Sprawujący nadzór nad obszarem
stanowiska (zachowanie lub stworzenie
w pierwszych latach
Natura 2000 (RDO Kraków),
Opracowanie
tras przelotu na żerowiska, zachowanie
Bezpo rednie
obowiązywania planu
Burmistrz Nowego Wi nicza oraz inne
i wykonanie projektu
żerowisk nietoperzy). Projekt
otoczenie zamku
ochrony WLPK,
podmioty na podstawie porozumień ze
zagospodarowania
zagospodarowania zieleni powinien
w Nowym Wi niczu. utrzymanie efektów przez
sprawującym nadzór nad obszarem
zieleni.
także uwzględniać funkcje obiektu
cały okres obowiązywania
w porozumieniu z wła cicielem/
(turystyczna, historyczna) i uwzględniać
Planu ochrony WLPK.
zarządcą terenu.
bezpieczeństwo ludzi. Ma wskazać
zabiegi pozwalające na utrzymanie
zwarto ci i ciągło ci drzew, krzewów
oraz zaro li w okresie obowiązywania
Planu ochrony WLPK oraz w dłuższej
perspektywie czasowej.
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Działania ochronne
Przedmiot ochrony

Nr i nazwa

Zakres prac

Miejsce realizacji

Termin wykonania

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

Opracowanie powinno zawierać plan
wycinki usychających drzew oraz
nasadzenia młodych drzew i krzewów,
uzupełniających luki w trasach przelotu.
Nasadzenia wyłącznie gatunków
rodzimych, najlepiej li ciastych.
Opracowanie powinno być
skonsultowane ze specjalistą
chiropterologiem.

A3

A4

Nr

Budowa platform na
guano.

Na wybranych fragmentach strychu
zamku należy wykonać podłogę
Jednorazowo w trakcie
Sprawujący nadzór nad obszarem
A (strych zamku
z desek, wentylowaną od spodu,
obowiązywania Planu
Natura 2000 (RDO Kraków), inne
w Nowym Wi niczu,
wy cieloną paroprzepuszczalną foliąś
ochrony WLPK,
podmioty na podstawie porozumień ze
stare pomieszczenia
zarówno deski jak i folia powinny być
utrzymanie efektów przez
sprawującym nadzór nad obszarem
‘łazienek’ poniżej
przymocowane tak, aby umożliwić
cały okres obowiązywania
w porozumieniu z wła cicielem/
strychu zamku).
bezpieczne poruszanie się ludzi po ich
Planu ochrony WLPK.
zarządcą obiektu.
powierzchni.

Paroprzepuszczalna folia
przymocowana w wybranych miejscach
A (strych zamku
Okresowa wymiana
ulega zużyciu i należy ją regularnie
w Nowym Wi niczu,
folii i inne drobne
wymieniać. Żolię na platformach należy stare pomieszczenia
prace konserwacyjne. mocować za pomocą zszywek. Do tego
‘łazienek’ poniżej
celu nadaje się wyłącznie folia zbrojona,
strychu zamku).
o gładkiej, liskiej powierzchni.

W miarę potrzeb, nie
rzadziej niż co 5 lat
(w okresie od 15.09. do
15.04.)

Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków), inne
podmioty na podstawie porozumień ze
sprawującym nadzór nad obszarem
w porozumieniu z wła cicielem/
zarządcą obiektu.

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Trwałą tabliczkę zawierającą informacje
o działaniach mogących stanowić
zagrożenie dla stanowiska nietoperzy
należy umie cić w widocznym miejscu,
Oznakowanie
skonsultowanym z gospodarzem
stanowiska tabliczką
obiektu i Wojewódzkim Konserwatorem
A, B (zamek
B1
zawierającą
Zabytków. Sugerowana lokalizacjaŚ
w Nowym Wi niczu).
podstawowe zalecenia
ciany za drzwiami wej ciowymi na
ochronne.
strych i do podziemi. Tabliczka powinna
zawierać dane kontaktowe instytucji
odpowiedzialnej za udzielanie
wskazówek dot. wła ciwego (od strony
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Działanie do wykonania
w pierwszych latach
obowiązywania planu
ochrony WLPK,
utrzymanie oznakowania
przez cały okres
obowiązywania Planu
ochrony WLPK.

Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków)
w porozumieniu z wła cicielem/
zarządcą obiektu.
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Działania ochronne
Przedmiot ochrony

Nr i nazwa

Zakres prac

Miejsce realizacji

Termin wykonania

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

przyrodniczej) gospodarowania
obiektem oraz informację
o odpowiedzialno ci prawnej (art. 131
ustawy o ochronie przyrody) związanej
ze złamaniem zakazów obowiązujących
w odniesieniu do zwierząt chronionych.
Pozostawienie specjalnie wykonanych
otworów wlotowych dla nietoperzy
w kształcie niezmienionym. Wloty są
oznakowane od wewnątrz specjalnymi
Utrzymanie wlotów
Utrzymanie wlotów dla tabliczkami. Wloty (max. 5) powinny
A, B (zamek
i oznakowania przez cały
B2
nietoperzy i ich
znajdować się w cianach tuż pod
w Nowym Wi niczu).
okres obowiązywania
oznakowania.
więźbą dachową na strychu, w trzech
Planu ochrony WLPK.
cianach strychu w NW czę ci budynku.
Jest to wstępna propozycja, gdyż
ustalenie miejsc wylotów i wlotów
nietoperzy wymaga dalszych badań.

Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków)
w porozumieniu z wła cicielem/
zarządcą obiektu.

B3

W okresie rozrodu nietoperzy
ograniczenie czasu spędzonego
Ograniczenia
na strychu i w innych pomieszczeniach
użytkowania strychu
gdzie znajdują się nietoperze, oraz
Wła ciciel/
budynku w okresie
liczby osób do niezbędnego minimum,
Od 15.04. do 15.09., przez
A (zamek w Nowym
zarządca
obiektu
w porozumieniu
rozrodu do
tylko w sytuacjach związanych
cały okres obowiązywania
Wi niczu).
ze
sprawującym
nadzór
nad obszarem
Planu ochrony WLPK.
niezbędnych prac
z bezpieczeństwem budynku bądź
Natura 2000 (RDO Kraków).
związanych z jego spełnianiem jego podstawowych funkcji
utrzymaniem.
(instalacja wiątecznego wystroju,
opuszczanie lamp itp). Niewpuszczanie
na strych osób postronnych.

B4

Utrzymanie zwarto ci i ciągło ci drzew
i krzewów oraz ich nieo wietlanie.
Utrzymanie zwarto ci
Wycinka drzew czy krzewów oraz
i ciągło ci drzew,
znacząca redukcja koron, powinny być
krzewów oraz zaro li
poprzedzone nasadzeniami młodych
w stanie
drzew i krzewów, uzupełniających luki
nieo wietlonym.
w trasach przelotu. Nasadzenia
wyłącznie gatunków rodzimych.

Bezpo rednie
otoczenie zamku
w Nowym Wi niczu.

65

Przez cały okres
obowiązywania Planu
ochrony WLPK.

Wła ciciel/
zarządca obiektu w porozumieniu
ze sprawującym nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków).
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Działania ochronne
Przedmiot ochrony

Nr i nazwa

B5

B6

Utrzymanie
bezpiecznych wlotów
dla nietoperzy.

Ograniczenia
użytkowania piwnic
budynku w okresie
hibernacji zimowej.

Zakres prac

Miejsce realizacji

Termin wykonania

Utrzymanie bezpiecznych,
zaciemnionych wlotów dla nietoperzy.
Ewentualne o wietlenie budynku nie
powinno obejmować dolnej czę ci
dachu z otworami wlotowymi.

Bezpo rednie
otoczenie zamku
w Nowym Wi niczu.

Przez cały okres
obowiązywania Planu
ochrony WLPK.

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie
Wła ciciel/
zarządca obiektu w porozumieniu
ze sprawującym nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków).

Ograniczenie czasu przebywania
w piwnicach zamku w okresie zimowej
hibernacji nietoperzy, oraz liczby osób
do niezbędnego minimum. Utrzymanie
Wła ciciel/
Od 1 października do 15
zamknięcia kratą, drzwiami i klapą
B (zamek w Nowym
zarządca obiektu w porozumieniu
kwietnia - przez cały okres
dolnych czę ci zamku (piwnice, tunel,
Wi niczu).
ze sprawującym nadzór nad obszarem
obowiązywania Planu
studnia) w okresie zimowym.
Natura 2000 (RDO Kraków).
ochrony WLPK.
Zabezpieczenie przed penetracją osób
postronnych, niepokojeniem nietoperzy
w okresie hibernacji.

B7

Utrzymanie w stanie
nieo wietlonym tras
przelotów i obszarów
żerowiskowych.

Utrzymanie w stanie nieo wietlonym
zadrzewień oraz lasów na terenie
Obszaru, w tym na trasach przelotów
i żerowiskach nietoperzy
oraz wykonywanie nasadzeń
zastępczych w przypadku usunięcia
drzewa lub krzewu z zadrzewień.
Nasadzenia wyłącznie gatunków
rodzimych.

Trasy przelotów
i żerowiska.

Przez cały okres
obowiązywania Planu
Ochrony WLPK.

Wła ciciel/posiadacz nieruchomo ci
w porozumieniu ze sprawującym
nadzór nad obszarem Natura 2000
(RDO Kraków).

B8

Utrzymanie zwarto ci
obszarów le nych.

Utrzymanie zwartych obszarów le nych
poprzez prowadzenie planowej
i zrównoważonej gospodarki le nej.

Obszary le ne.

Przez cały okres
obowiązywania Planu
Ochrony WLPK.

Wła ciciel/zarządca terenu, Starostwo
powiatowe.

Nr

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i monitoringu stanu przedmiotu ochrony

Coroczny monitoring
Zalecenia monitoringu letniego
Minimum jedna kontrola
liczebno ci nietoperzy
opracowanego przez PON
w okresie letnim, po
w kolonii
(Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy) A (zamek w Nowym
C1
porodach w lipcu,
rozrodczej oraz stanu
oraz zaleceń monitoringu GIO
Wi niczu).
corocznie przez cały okres
ochrony nietoperzy
(Głównego Inspektoratu Ochrony
Planu ochrony WLPK.
i stanowiska.
rodowiska).
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Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków).
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Działania ochronne
Przedmiot ochrony

Nr i nazwa

Zakres prac

Miejsce realizacji

Coroczny monitoring
liczebno ci nietoperzy
Zalecenia monitoringu zimowego
w zimowisku oraz
B (zamek w Nowym
C2
opracowanego przez PON oraz zaleceń
stanu ochrony
Wi niczu).
monitoringu GIO .
zimujących nietoperzy
i stanowiska.

Kontrole w poszukiwaniu
kolonii rozrodczych w
budynkach – od czerwca
do końca lipca; po
ustaleniu miejsc bytowania
kolonii, kontrole
monitoringowe po 15 lipca;
termin kontroli z użyciem
Kontrole budynków pod kątem
detektorów – od maja do
występowania kolonii nietoperzy lub
sierpnia. Kontrole
ladów ich występowania
I1 (Koryznówka), I2
w poszukiwaniu kolonii
Poszukiwanie innych
przeprowadzone przez specjalistę
(zakład karny w
zimujących – od grudnia
miejsc rozrodu
chiropterologa; dodatkowo badania
Starym Wi niczu),
do lutego; po ustaleniu
i zimowania
aktywno ci z użyciem detektorów
otoczenie zamku w
miejsc bytowania kolonii,
nietoperzy.
ultrasonicznych wykonywane przy
Nowym Wi niczu.
kontrole monitoringowe
kontrolowanych obiektach (nocą) i w ich
w grudniu i w lutym.
najbliższym otoczeniu.
Do wykonania pilnie w
trakcie obowiązywania
Planu ochrony WLPK,
monitoring w przypadku
stwierdzenia kolonii raz do
roku przez cały okres
obowiązywania Planu
ochrony WLPK.

B9

Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków).

Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków).

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Nr
1193
Kumak górski
Bombina variegata

Kontrola w okresie
zimowym, w grudniu
i w lutym, corocznie przez
cały okres obowiązywania
Planu ochrony WLPK.

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Nr

D1

Termin wykonania

Oznakowanie miejsc
występowania
i rozrodu kumaka
górskiego.

Ustawienie tablic zawierających
podstawowe informacje dotyczące
biologii i ochrony gatunku.

Dwa zbiorniki wodne
oznaczone na
załączniku nr 11.

67

Jednorazowo w trakcie
obowiązywania Planu
ochrony WLPK.

Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków)
w porozumieniu z wła cicielem/
zarządcą obiektu.
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Działania ochronne
Przedmiot ochrony

Nr i nazwa

Monitoring stanu
ochrony gatunku.

Oznakowanie miejsc
występowania
i rozrodu traszki
karpackiej.

Podmiot odpowiedzialny za
wykonanie

Zgodnie z metodyką Państwowego
Monitoringu rodowiska GIO .

Dwa oznaczone na
załączniku nr 11
zbiorniki wodne oraz
Zgodnie z metodyką
inne potencjalne
Państwowego Monitoringu
miejsca
rodowiska GIO .
występowania
gatunku (dolina
Leksandrówki
w pobliżu zamku
w Nowym Wi niczu).

Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków).

Ustawienie tablic zawierających
podstawowe informacje dotyczące
biologii i ochrony gatunku.

Dwa zbiorniki wodne
oznaczone na
załączniku nr 11.

Jednorazowe w trakcie
obowiązywania Planu
ochrony WLPK.

Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków)
w porozumieniu z wła cicielem/
zarządcą obiektu.

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i monitoringu stanu przedmiotu ochrony

Nr
2001 Traszka
karpacka Triturus
montandoni
C4

Termin wykonania

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

Nr
B10

Miejsce realizacji

Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych i monitoringu stanu przedmiotu ochrony

Nr

C3

Zakres prac

Monitoring stanu
ochrony gatunku.

Zgodnie z metodyką Państwowego
Monitoringu rodowiska GIO .

Dwa oznaczone na
załączniku nr 11
zbiorniki wodne oraz
inne potencjalne
Zgodnie z metodyką
miejsca
Państwowego Monitoringu
występowania
rodowiska GIO .
gatunku (dolina
Leksandrówki
w pobliżu zamku
w Nowym Wi niczu).

Sprawujący nadzór nad obszarem
Natura 2000 (RDO Kraków).

§ 21
Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gmin, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia wła ciwego stanu
ochrony gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
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Wskazania do zmian
(wskazana do zmiany tre ć powinna zostać umieszczona we wskazanych paragrafach i punktach bądź
w innym wła ciwym miejscu studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
W tek cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w § 20 należy dopisaćŚ
Fragment terenu objęty planem położony jest w obszarze Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048.
Należy wrysować granice obszaru Natura 2000 na załącznikach mapowych do miejscowego planu.

1

2

W § 6 zmienić brzmienie pkt. 1
z
"w celu zachowania szczególnie wysokich warto ci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czę ci gminy planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania rodowiska we wszelkich poczynaniach
Nowy Wi nicz obejmującej miejscowo ć Stary Wi nicz. Uchwała inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony rodowiska, ustaleniami okre lonymi w niniejszej
Nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Nowym Wi niczu z dnia 5 grudnia uchwale oraz zawartych w materiale pomocniczym i uzupełniającym jakim jest opracowana do niniejszego
2003 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. 2004 Nr 29, Poz. 382).
planu prognoza oddziaływania na rodowisko".
na
"w celu zachowania szczególnie wysokich warto ci przyrodniczych (w tym przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048), kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje się
przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie z obowiązującym prawem ochrony rodowiska, ustaleniami okre lonymi w niniejszej uchwale oraz
zawartych w materiale pomocniczym i uzupełniającym jakim jest opracowana do niniejszego planu prognoza
oddziaływania na rodowisko".
W tek cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w § 5 należy dopisaćŚ
Żragment terenu objęty planem położony jest w obszarze Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048.
Należy wrysować granice obszaru Natura 2000 na załącznikach mapowych do miejscowego planu.
W § 5 zmienić brzmienie pkt. 1
z
„W celu zachowania warto ci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje się
przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w tym także w projektowanej (na podstawie dokumentacji
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
hydrogeologicznej) strefie ochrony ujęcia wody "Olchawa" ustalonej ze względu na konieczno ć utworzenia
„ ródmie cie” Nowego Wi nicza. Uchwała Nr IX/53/07 Rady
strefy ochrony po redniej, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu lokalizacji obiektów lub wykonywania
Miejskiej w Nowym Wi niczu z dnia 31 sierpnia 2007 roku (Dz.
robót i czynno ci, które mogłyby zmniejszyć przydatno ć wody lub wydajno ć ujęcia.”
Urz. Woj. Małop. 2007 Nr 761, poz. 5030).
na
„W celu zachowania warto ci przyrodniczych (w tym przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Nowy
Wiśnicz PLH120048), kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje się przestrzeganie zasad
ochrony i kształtowania rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi, w tym także w projektowanej (na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej) strefie
ochrony ujęcia wody "Olchawa" ustalonej ze względu na konieczno ć utworzenia strefy ochrony po redniej,
ze szczególnym uwzględnieniem zakazu lokalizacji obiektów lub wykonywania robót i czynno ci, które
mogłyby zmniejszyć przydatno ć wody lub wydajno ć ujęcia.”
W § 5 pkt.15 należy dopisaćŚ
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3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czę ci gminy
Nowy Wi nicz obejmującej miejscowo ć Leksandrowa. Uchwała
Nr IX/62/03 Rady Miejskiej w Nowym Wi niczu z dnia 8 sierpnia
2003 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. 2003 r. Nr 390 poz.4153).

4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący
miejscowo ć Łomna. Uchwała Nr XII/84/03 Rady Miejskiej
w Nowym Wi niczu z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. 2004 Nr 29, Poz. 384).
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Wskazania do zmian
(wskazana do zmiany tre ć powinna zostać umieszczona we wskazanych paragrafach i punktach bądź
w innym wła ciwym miejscu studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
W celu poprawy ekspozycji Zamku w Nowym Wi niczu istniejąca zieleń wymaga uporządkowania.
Obowiązuje cisłe przestrzeganie zasad okre lonych w ekspertyzie dendrochronologicznej oraz
chiropterologicznej. Pozostałe warunki dotyczące porządkowania pozostają bez zmian.
W § 5 pkt.17 należy dopisaćŚ
Ustala się strefę wydzielonych terenów dla lokalizacji sezonowych imprez kulturalnych. W strefie dopuszcza
się możliwo ć organizacji imprez plenerowych typu koncert, wystawa itp. Podczas imprez kulturalnych unikać
o wietlania koron drzew i dachów zabudowy. Reszta zapisów dotyczących strefy pozostaje bez zmian.
W § 6 pkt. 2 należy dopisaćŚ
Występujące w obszarze planu obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego.
Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie Zespołu Zamkowego w Wi niczu wymagają postępowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych ochroną
konserwatorską i obszarów Natura 2000.
W tek cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w § 6 należy dopisaćŚ
Żragment terenu objęty planem położony jest w obszarze Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048.
Należy wrysować granice obszaru Natura 2000 na załącznikach mapowych do miejscowego planu.
W § 6 zmienić brzmienie pkt. 1
z
„W celu zachowania szczególnie wysokich warto ci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu
planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania rodowiska we wszelkich poczynaniach
inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony rodowiska, ustaleniami okre lonymi w niniejszej
uchwale oraz zawartych w materiale pomocniczym i uzupełniającym jakim jest opracowana do niniejszego
planu prognoza oddziaływania na rodowisko".
na
„W celu zachowania szczególnie wysokich warto ci przyrodniczych (w tym przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048), kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje się
przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie z obowiązującym prawem ochrony rodowiska, ustaleniami okre lonymi w niniejszej uchwale oraz
zawartych w materiale pomocniczym i uzupełniającym jakim jest opracowana do niniejszego planu prognoza
oddziaływania na rodowisko".
W tek cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w § 6 należy dopisaćŚ
Żragment terenu objęty planem położony jest w obszarze Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048.
Należy wrysować granice obszaru Natura 2000 na załącznikach mapowych do miejscowego planu.
W § 6 zmienić brzmienie pkt. 1
z
„W celu zachowania szczególnie wysokich warto ci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu
planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania rodowiska we wszelkich poczynaniach
inwestycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony rodowiska, ustaleniami okre lonymi w niniejszej
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Wskazania do zmian
(wskazana do zmiany tre ć powinna zostać umieszczona we wskazanych paragrafach i punktach bądź
w innym wła ciwym miejscu studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
uchwale oraz zawartych w materiale pomocniczym i uzupełniającym jakim jest opracowana do niniejszego
planu prognoza oddziaływania na rodowisko".
na
„W celu zachowania szczególnie wysokich warto ci przyrodniczych (w tym przedmiotów ochrony obszaru
Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048), kulturowych i krajobrazowych terenu planu nakazuje się
przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania rodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych
zgodnie z obowiązującym prawem ochrony rodowiska, ustaleniami okre lonymi w niniejszej uchwale oraz
zawartych w materiale pomocniczym i uzupełniającym jakim jest opracowana do niniejszego planu prognoza
oddziaływania na rodowisko".

5

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowy Wi nicz (Uchwała Nr IX/52/07 Rady
Miejskiej w Nowym Wi niczu z dnia 31 sierpnia 2007 roku).

W tek cie studium zagospodarowania przestrzennego do rozdziału 3.3.4. Uwarunkowania wynikające
z występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, należy dopisaćŚ
Żragment terenu objęty studium położony jest w obszarze Natura 2000 Nowy Wi nicz PLH120048.
Należy wrysować granice obszaru Natura 2000 na załącznikach mapowych do studium.
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Załącznik Nr 1A
do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym
Lp

Miejscowość

Obiekt
Numer w rejestrze/data wpisu
ko ciół parafialny pod wezwaniem Ducha więtego,
1
Chronów
A-331 z 29.05.1990
dzwonnica, kaplica grobowa
2
Lipnica Murowana
ko ciół parafialny pod wezwaniem więtego Andrzeja
A-155 z 06.11.1969 i A-29 (Tar)
ko ciół cmentarny pod wezwaniem więtego Leonarda
3
Lipnica Dolna
[A-1319/M], z 15.01.2013
z najbliższym otoczeniem w obrębie cmentarza
4
Lipnica Murowana
ko ciół filialny pod wezwaniem więtego Szymona
A-156 z 06.11.1969 i A-30
5
Lipnica Murowana
dom, nr 30
[A-1190/M] z 03.02.2010
6
Lipnica Murowana
Dom Staro ciński, Rynek 3 (d.1)
A-148 z 03.03.1978 (Tar)
7
Lipnica Murowana
dom, Rynek 22
A-141 z 17.02.1978 (Tar)
8
Lipnica Murowana
zespół staromiejski
A-82 z 17.04.1976 (Tar)
ko ciół parafialny pod wezwaniem Naj więtszego Serca
9
Muchówka
[A-1285/M] z 24.11.2011
Pana Jezusa
10
Muchówka
cmentarz wojenny nr 308
[A-122/M], z 08.11.2007
zespół ko cioła parafialnego pod wezwaniem
Wniebowzięcia Naj więtszej Marii PannyŚ ko ciół,
11
Nowy Wi nicz
A-184 z 20.04.1970
plebania, dzwonnica, ogrodzenie z 2 bramkami,
cmentarz przyko cielny, starodrzew
budynek poklasztorny i ruina ko cioła pokarmelickiego
pod wezwaniem więtego Józefa i Za lubin
12
Nowy Wi nicz
A-182 z 19.05.1947 (Tar)
Naj więtszej Marii Panny
13
Nowy Wi nicz
dworek „Koryznówka”
A-154 z 26.05.1978 (Tar)
14
Nowy Wi nicz
fortyfikacje bastionowe
A-23 z 13.03.1930 (Tar)
15
Nowy Wi nicz
Ratusz
A-744 z 25.10.2000 (Kra) [A-392/M]
16
Nowy Wi nicz
dom, Rynek 20
A-147 z 03.03.1978 (Tar)
17
Nowy Wi nicz
dom, Rynek 13
A-152 z 10.03.1978 (Tar)
18
Nowy Wi nicz
budynek Liceum Sztuk Plastycznych ulica Grunwaldzka
A-318 z 01.03.1995 (Tar)
19
Nowy Wi nicz
kapliczka z figurą więtego Jana Nepomucena
[A-59/M] z 23.05.2006
20
Nowy Wi nicz
cmentarz żydowski
A-327 z 17.12.1989 (Tar)
21
Nowy Wi nicz
układ urbanistyczny
A-97 z 27.07.1996 (Tar)
zespół ko cioła pod wezwaniem Narodzenia
Naj więtszej Marii PannyŚ ko ciół, mur, 5 kaplic,
22
Rajbrot
A-26 z 19.04.1968 (Tar)
dzwonnica, drzewostan
23
Rajbrot
cmentarz wojenny z okresu I Wojny wiatowej nr 300
[A-1469/M], z 08.03.2017
ko ciół parafialny pod wezwaniem więtego Wojciecha,
z otoczeniem z kapliczką z rzeźbą więtej Anny,
24
Stary Wi nicz
A-13 z 09.04.1968 (Tar)
drzewostan
25
Stary Wi nicz
dom nr 1
A-126 z 04.07.1977 (Tar)
*rejestr zabytków województwa małopolskiego, stan na czerwiec 2017 r., dostępny na stronie www Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Krakowie (http://www.wuoz.malopolska.pl/index.php/rejestr-zabytkow)
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Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Podział sekcji mapy
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Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.
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– 91 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4

– 92 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

5

– 93 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

6

– 94 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

7

– 95 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

8

– 96 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

9

– 97 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

10

– 98 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

11

– 99 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

12

– 100 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 101 –

Poz. 6178

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Podział sekcji mapy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

– 102 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2

– 103 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

3

– 104 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4

– 105 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

5

– 106 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

6

– 107 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

7

– 108 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

8

– 109 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

9

– 110 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

10

– 111 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

11

– 112 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

12

– 113 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 114 –

Poz. 6178

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Podział sekcji mapy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

– 115 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2

– 116 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

3

– 117 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4

– 118 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

5

– 119 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

6

– 120 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

7

– 121 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

8

– 122 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

9

– 123 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

10

– 124 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

11

– 125 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

12

– 126 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 127 –

Poz. 6178

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Podział sekcji mapy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

– 128 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2

– 129 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

3

– 130 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4

– 131 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

5

– 132 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

6

– 133 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

7

– 134 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

8

– 135 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

9

– 136 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

10

– 137 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

11

– 138 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

12

– 139 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 140 –

Poz. 6178

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Podział sekcji mapy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

– 141 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2

– 142 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

3

– 143 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4

– 144 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

5

– 145 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

6

– 146 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

7

– 147 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

8

– 148 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

9

– 149 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

10

– 150 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

11

– 151 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

12

– 152 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 153 –

Poz. 6178

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Podział sekcji mapy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

– 154 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2

– 155 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

3

– 156 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4

– 157 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

5

– 158 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

6

– 159 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

7

– 160 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

8

– 161 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

9

– 162 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

10

– 163 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

11

– 164 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

12

– 165 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 166 –

Poz. 6178

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Podział sekcji mapy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

– 167 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2

– 168 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

3

– 169 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4

– 170 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

5

– 171 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

6

– 172 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

7

– 173 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

8

– 174 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

9

– 175 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

10

– 176 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

11

– 177 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

12

– 178 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 179 –

Poz. 6178

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Podział sekcji mapy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

– 180 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2

– 181 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

3

– 182 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4

– 183 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

5

– 184 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

6

– 185 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

7

– 186 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

8

– 187 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

9

– 188 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

10

– 189 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

11

– 190 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

12

– 191 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 192 –

Poz. 6178

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Podział sekcji mapy

1

2

3

4

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

– 193 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2

– 194 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

3

– 195 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4

– 196 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 197 –

Poz. 6178

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/630/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Podział sekcji mapy

1

2

3

4

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

1

– 198 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2

– 199 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

3

– 200 –

Poz. 6178

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

4

– 201 –

Poz. 6178

