
I
H INFRASTRUKTURA
.*, riRooowrsKo
I NARoDowA srRsrcra sp6;Hoscr

Tatzanski
Park Narodowy

UTIIA EUROPEISKA
EUROPUSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

OGLOSZENIE
W sprawie przyst4pienia do sporz4dzania projektu

,,Planu Ochrony dls obszaru Neture 20lXl PLCl2lXDl Tatry
oraz obejmujqcego go Tatzariskiego Parku Narodowego'

W oprciu o Ro4orzqjzenie Minista Srodowiska z dnia 30 narca 2010 r. w sprawie sporzqlaia projektu plau oc.hrony
dla obszaru Ndra 2000 (Dz;U. m & Wz- 401 z dnia 20 kwieaia 2010 r.) oraz Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z rlnir lZ,naja
2005 r. w sprawie sporzqlzania projetor planu ochrony dla pa*u mrcdowego, rezerwaur pnyrdy i parku krajobramwego,
dokonywania zmi"n w tym planie maz ochrony zasob6w, twor6w i skhdnik6w przymdy (Dz. U. N 94 Wz- 794 z &ia30 nzja?-005
r.) Tatrzdski Pa* Nuodowy w 7^top*nem d"iahjSp na podstawie $ 3 ww. m4or@zania informuje o gz5@rieniu do
sporz4dzenia projekn:
I. Plm ochrony dla obsznu Nanr:a 2000 PICl2000l Tatry oraz obejnujqpego go TM*iego Prlm Nrodowego, ryrz{tdz3

sig na okres 20 lat, z uwzglgdnieniem:
l) chankterystyki i oc€ny stanu prz$ody,
2) identyfikacji i oceny ishiejqpych oraz potencjalnych zagrozef wcwngrraych i zewn€trznych
3) char"akterysryki i oceiry uwanmkowai spolecznych i gospodarczyc[
a) analizy skutecznoSci dotychczasowych sposob6w ochrony,
:) chaakterystyti i ocrny Smu zagoryodalowaoia Frcstzeonego.

IL Prace pzy sporzqpzaniu plm6w ocbrony polegajqna:
l) ocenie stanu zasob6w, twor6w i *hdnft6w pzyrody, walordw trajobrazonych, wartofci krlturowych oraz istniejryych

i potencjahych zagro2ef wewnQtrznych i awn€Faych, kt6ra mo,e byd rykonaaa w formie szczegdlowych opis6w,
2) ustaleniu .ttthn ocbromych zapevniqiqgych urzymmie hb odtwczenie wtajciwego sranu przedmiot6w ochmy,

twor6w i skh&rik6w przlmdy onz vartofci kulturowych, likwidacjg, ograniczenie zided5fikowarych z:grotr'frlab
zapobieienie im, oraz zachowmie lub poprawienie integalnodci obszilu i rcli jakq day obsa pehi dla sp6jnodci sieci
Natura 2000,

3) ident5dkacji zainteresowanych os6b i podmiot6w prowadzqpych d'ial.lflojC w obrQbie siedlisk pzyrodniczych i siedlisk
gaank6w, dla kt6rych ochrony wyznacmno obazar,

4) ustaleniu sposob6w monitoringu rcalizacji dziah ochonnych oraz ich skutk6w, przaz wd.amie sposob6% meto{
czgstotliwoSci, zalaesu obaerwacji i rejestacji dmych,

5) wskazaniu zadd ochromych, z podadem rodzajq zalnesu i lokalizacji.
III. Planu ochrony dla obsuru Natuxa 2000 HCf20001 Talry oraz ob€jmujq€ego go TMskiego Parku Narodowego zawiera:

l) cele ocbrony pzymdy oraz wskrzenie prrz)nodniczJch i spoleczrych uwarunkowai ich realizacji,
2) olcreClenie aziahn chmnnych zapernhjryych utI:rynaie lub odworzenie wla6ciwego stmu przedmiot6w ochronn

twor6w i skhdnik6w przyrody oraz waftofci kultrowycb likwidacje, ogrmiczenie zidcntyfikowmych ago*hh;6
zapobiaAenie im, oraz zachowmie lub poprawienie integnlnodci obszaru i roli, jak4 dany obsza pehi dla sp6jno$ci sieci
Natura 2000,

3) wskazanie obszar6w ochrony Scislej, czTnnej i kajobrazowej,
4) wskazanie d'ialart ochronnych na obszarach ochmny $cislej, czynnej i kajobraawej z podaniem rodzajrl zalaesu i

Iokaliracji tych .ltar26.
5) wskazanie obszar6w i miejsc udosl€pnianych dla cel6w naukowych, edukacyjnych, turystyczrych, rekeacyjnych i

sportowych oraz olceflenie sposobu ich udostepnimi4
6) wskazanie niejsc, w kt6rych motc byd Fowadzona d?ialalnos{ wytw6rcz, handlowa i rohica.
7) ustalenia do shrdi6w uwaunkowaf i ki€nmk6w zagospodrounnia przest'zennego pin, miejscowych plan6w

zagospodtrowanir przesFzennego, plan6w zagospodamwania przesFzennego woj ewfidarr d,otyc4grych eliminacji lub
og/j8niczfnia agortd zemdraych lub wewnetraych, o 1fi6rych mowa w arl 20 ust. 3 pld 7 usbwy z dnia 16 kwiehia
2004 r. o oclroni€ przyrody, w zaleho$ci od zalaesu tych dokumed6lv, wynika z poFzeb cchrony przyrody i walordw
kajobramwych,

Opracowanie projetat planu zaSrlaowano na lafa 201 1-2014 r. Wszlntkie osoby oraz po&niory zainter€sowane rcalizacj4
Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLCI20001 Tatry oraz obejmujqcego go Tfzafskiego Parku Narodowego mog4
zapoaawaf sip z rvynikami prac rcalizouianych na potrzeby planu ocirony na sEonie internetowej
htF:/ vrvwJnameko.con.pllqnltp.hml

Wszelkie uwagi, wnioski oraz zryytmia do wykonawcy plmu nalezy kieowa6 za podre&ictwen Tdzdskiego Prku
Narodowego ul- Kuaice l, 34-500 Zakopane. Pima norna skladaf iakze osobifcie w selaeaiacie T"N, przeshd frlsem na nm€r
+48 l8 20 635 79 lub pocaq el€ktmniczn4: seketariat@tpn.pl.

Odpowiedzi na przeshne zapytani4 uwagi i wnioski b9d4 zahtwiane bez zbpdnej zwloki, w najblixrym mo2liwym czasie.
Jezeli termin zahwienia sprariy nie bgdzie mozliry w ohesie 14 dni, to w takim pr:zypadku o ftrminie uhtwi€nia sprawy
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zainteresowany zastanie poinformowany odrgbnlm pismem.


