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Szanowni Państwo!

Dotyczy: planowanej aktualizacji granic obszaru Natura 2000 Górny Dunajec

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wraz z firmą ProGea 4D 
sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Aktualizacja granic obszarów Natura 2000 
chroniących rzeki karpackie w Małopolsce – etap I”. Zadanie finansowane jest ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Projekt 
dotyczy 5 obszarów Natura 2000 chroniących cenne przyrodniczo, nieuregulowane lub tylko 
w nieznacznym stopniu przekształcone fragmenty rzek karpackich wraz z powiązanymi z nimi 
cennymi gatunkami flory i fauny oraz zbiorowiskami roślinnymi. 

Jednym z obszarów uwzględnionych w projekcie jest obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty Górny Dunajec PLH120086. Obejmuje on część Dunajca na odcinku od ujścia 
Białego Dunajca do mostu na trasie Harklowa-Knurów (z wyłączeniem odcinków 
przebiegających przez obszar zabudowy lub trwale zniszczonych) oraz Czarny Dunajec 
od północnej granicy ostoi Torfowiska Orawsko-Nowotarskie do ujścia do Dunajca wraz 
z potokiem Lepietnica od mostu na trasie Morawczyna – Nowy Targ w miejscowości Trute.

Przedmiotami ochrony wg Standardowego Formularza Danych (SDF) 
w obszarze są:

Siedliska przyrodnicze:
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-
Myricarietum część – z przewagą wrześni)
3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków 
(Salici-Myricarietum część – z przewagą wierzby)
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium)
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

Gatunki zwierząt:
5264 Brzanka
5320 Głowacz białopłetwy
1096 Minóg strumieniowy

Przeprowadzona w latach 2013-2014 na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych 
inwentaryzacja przedmiotów ochrony, uzupełniona następnie w roku 2018 o dodatkowe 
badania potwierdziła wcześniej sugerowaną konieczność korekty granic obszaru, w tym 



połączenie dotychczasowych fragmentów obszaru tj. fragmentów Lepietnicy i Czarnego 
Dunajca w okolicy Ludźmierza oraz zapewnienie ciągłości obszaru wzdłuż Dunajca do mostu 
na trasie Harklowa-Knurów. Ponadto, ze względu na występowanie rozległych płatów siedlisk 
będących przedmiotami ochrony w obszarze, proponuje się włączenie w jego granice około 2-
kilometrowego ujściowego odcinka Dunajca. W nowym kształcie granice mają odpowiadać 
lokalnym uwarunkowaniom przyrodniczym oraz umożliwić właściwą ochronę przedmiotów 
ochrony. Nie mniej ważnym zadaniem, chociaż dotyczycącym często małych fragmentów 
obszaru, jest uporządkowanie przebiegu granic tak, aby w miarę możliwości pokrywały się one 
z granicami działek ewidencyjnych oraz wydzieleń leśnych. Ma to za zadanie uproszczenie 
kwestii związanych z użytkowaniem i ochroną oraz zwiększenie akceptacji społecznej dla tej 
formy ochrony obszarowej.

W załączeniu przekazujemy wstępną propozycję korekty granic obszaru Natura 2000 
Górny Dunajec. Można się z nią zapoznać również na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie 
pod adresem:
https://krakow.rdos.gov.pl/aktualizacja-granic-2021-gorny-dunajec

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z proponowaną korektą granic oraz wnoszenia 
wszelkich uwag, pytań i komentarzy w terminie: 27 września – 8 października br. w godz. 10:00 
- 14:00. Konsultacje będą odbywać się w formie mailowej i telefonicznej — dane kontaktowe:
Koordynator projektu – Radosław Koryga – e-mail: radoslaw.koryga.krakow@rdos.gov.pl, 
tel. 12 619 81 20 – rozmowa łączona przez sekretariat RDOŚ (pytania w zakresie aktualizacji 
granic obszaru Natura 2000 Górny Dunajec PLH120086).

Ponadto mogą Państwo przesyłać swoje pytania lub uwagi za pomocą tradycyjnej 
poczty na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie lub faxem.

W trakcie prac nad korektą granic dla obszaru Natura 2000 Górny Dunajec PLH120086 
przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne w formie online, o czym zostaniecie 
Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Po uwzględnieniu sugestii i opinii wszystkich zainteresowanych stron, zostanie 
opracowana ostateczna propozycja korekty granic obszaru oraz poprawa Standardowego 
Formularza Danych, a w 2022 r. planowane jest złożenie wniosku o zmianę granic 
do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

      Zastępca Regionalnego Dyrektora 
       Ochrony Środowiska w Krakowie
       mgr Małgorzata Mordarska-Duda

      Regionalny Konserwator Przyrody 
                       /podpis elektroniczny/

Otrzymują:
1. Gminy: Nowy Targ (w.), Nowy Targ (m.)
2. Starostwa Powiatowe w Nowym Targu
3. PGW Wody Polskie: RZGW w Krakowie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
4. PGL Lasy Państwowe: RDLP w Krakowie, Nadleśnictwo Nowy Targ
5. Instytucje i członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) biorący udział 

w opracowaniu planu zadań ochronnych dla obszaru
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