
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

z dnia 11 października 2019 roku

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Gościbia"1)

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Gościbia”, zwany dalej "planem ochrony", na 
okres 20 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu przyrody "Las Gościbia", zwanego dalej "rezerwatem", jest zachowanie ze 
względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych 
w obszarze źródliskowym potoku górskiego.

§ 3. Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu, o którym mowa w § 2, stanowią:

1) położenie rezerwatu w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich, w północnej części Beskidu Makowskiego, 
w paśmie górskim Babicy (728 m n.p.m.) i Sularzówki (624 m n.p.m);

2) położenie rezerwatu w źródliskowym obszarze potoku Gościbia (ciek III rzędu), który jest zasilany 
11 ciekami stałymi i 6 epizodycznymi;

3) urozmaicona rzeźba terenu rezerwatu, charakterystyczna dla gór średnich i niskich typu pasowego;

4) położenie rezerwatu w obrębie krajowego korytarza ekologicznego pn. Beskidy Średnie (kod: KPd-13B);

5) występowanie w rezerwacie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych: dominującej (91% 
powierzchni rezerwatu) żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum w dwóch wariantach: 
żyznym i ubogim, zbiorowiska nawiązującego do podgórskiego łęgu jesionowego Carici remotae-
Fraxinetum, zbiorowiska z Petasites albus, sztucznych drzewostanów iglastych na siedlisku żyznej 
buczyny karpackiej;

6) występowanie w rezerwacie flory roślin naczyniowych rezerwatu, która liczy co najmniej 161 gatunków, 
wśród których odnotowano 7 gatunków roślin chronionych oraz liczną grupę gatunków górskich (24 
taksony);

7) występowanie bogatej fauny związanej z siedliskami leśnymi;

8) naturalne procesy regeneracji, sukcesji i dynamiki fitocenoz, kształtowanie się struktury wiekowej 
i gatunkowej zachodzące w drzewostanach wyłączonych z gospodarowania;

9) położenie rezerwatu na gruntach będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 
Myślenice i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie;

10) przebieg dwutorowej  linii wysokiego napięcia 110 kV Skawina-Szaflary, o powierzchni 3,70 ha, przez 
wschodnią część rezerwatu (Tauron Dystrybucja S.A.);
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11) ślady obozu zimowego utworzonego na przełomie 1944 i 1945 r przez I Kompanię Oddziału 
Rozpoznawczego 23 Dywizji Piechoty Armii Krajowej „Surowiec”, dowodzoną przez porucznika Gerarda 
Woźnicę „Hardego”, oznaczone tablicą pamiątkową;

12) nieudostępnienie rezerwatu społeczeństwu do zwiedzania;

13) położenie rezerwatu i większej części otuliny rezerwatu na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody 
powierzchniowej z potoku Gościbia.

§ 4. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków przedstawia Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 5. 1. Obszar rezerwatu jest objęty ochroną ścisłą o powierzchni 277,79 ha i ochroną krajobrazową 
o powierzchni 3,70 ha.

2. Działania ochronne na obszarze rezerwatu z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań zawiera 
Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Położenie obszarów ochrony ścisłej i krajobrazowej oraz lokalizację działań ochronnych przedstawia 
Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gmin: Sułkowice, Budzów, Pcim i Myślenice oraz Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych dla rezerwatu: 

1) w granicach otuliny rezerwatu nie należy zmieniać sposobów zagospodarowania terenów ustalonych 
w obowiązujących dokumentach planistycznych według stanu na dzień 1 lipca 2018 r.;

2) zachować w obszarze gminy korytarze ekologiczne łączące rezerwat przyrody z ostojami przyrodniczymi 
Beskidu Makowskiego, Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Rafał Rostecki

1) Rezerwat przyrody „Las Gościbia” został utworzony na podstawie rozporządzenia Nr 4/2001 Wojewody Małopolskiego 
z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 4, poz. 18), zmienionego 
zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 
rezerwatu przyrody „Las Gościbia” (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 6528).
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 11 października 2019 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu

przyrody "Las Gościbia"

Lp. Zagrożenia i ich skutki Sposób eliminacji i minimalizacji zagrożeń

1. Niekontrolowana penetracja
rezerwatu przez ludzi i zwierzęta
domowe skutkująca: płoszeniem
zwierząt, zabijaniem zwierząt,
niszczeniem szaty roślinnej,
pozostawianiem odpadów
i zawlekaniem gatunków obcych
(I, Z)

1) utrzymywanie czytelnego oznaczenia granic
rezerwatu w terenie w formie pojedynczej zielonej
obwódki namalowanej na drzewach granicznych;

2) utrzymywanie oznaczenia rezerwatu tablicami
urzędowymi i informacyjnymi;

3) kontrole przestrzegania przepisów prawa
obowiązujących na obszarze rezerwatu przyrody;

4) zbiór odpadów pozostawionych w rezerwacie
i w jego najbliższym otoczeniu i przekazywanie
ich do unieszkodliwienia podmiotom
posiadającym stosowne zezwolenie.

2. Nielegalny zbiór płodów runa
leśnego, nielegalna wycinka drzew
i krzewów
(I, Z)

1) kontrole przestrzegania przepisów prawa
obowiązujących na obszarze rezerwatu przyrody;

2) utrzymywanie czytelnego oznaczenia granic
rezerwatu w terenie w formie pojedynczej zielonej
obwódki namalowanej na drzewach granicznych;

3) utrzymywanie oznaczenia rezerwatu tablicami
urzędowymi i informacyjnymi.

3. Kłusownictwo
(I,Z)

1) kontrole przestrzegania przepisów prawa
obowiązujących na obszarze rezerwatu przyrody;

2) utrzymywanie czytelnego oznaczenia granic
rezerwatu w terenie w formie pojedynczej zielonej
obwódki namalowanej na drzewach granicznych;

3) utrzymywanie oznaczenia rezerwatu tablicami
urzędowymi i informacyjnymi;

4) usuwanie wnyków i sideł.
4. Obecność gatunków obcych

w rezerwacie
(I,W)

Z uwagi na bardzo nieznaczny udział procentowy
gatunków obcych w składzie gatunkowym
drzewostanów oraz we florze roślin naczyniowych
rezerwatu zagrożenie z ich strony dla ekosystemów
rezerwatu ocenione zostało jako nieistotne, dlatego nie
stwierdzono potrzeby podejmowania działań
ochronnych zmierzających do ich eliminacji.

5. Oddziaływania antropogeniczne
pochodzące z terenów położonych
w otoczeniu rezerwatu:
- zanieczyszczanie wód
powierzchniowych ściekami
i odpadami,

- zanieczyszczanie wód frakcjami
ziemistymi spływającymi
w wyniku erozji gleby
na terenach pozbawianych szaty
roślinnej,

1) utrzymanie dotychczasowych sposobów
zagospodarowania terenu w otulinie rezerwatu;

2) przestrzeganie zakazów ustalonych w przepisach
odrębnych dla strefy ochronnej ujęcia wody
powierzchniowej z potoku Gościbia;

3) przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie
gospodarki leśnej, określonych w przepisach
odrębnych, w otulinie rezerwatu;

4) przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej,
określonych w przepisach odrębnych, w otulinie
rezerwatu;
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- zmiana stosunków wodnych
w wyniku regulacji koryt cieków
wodnych,

- przenikanie do rezerwatu obcych
gatunków roślin, zwierząt
i grzybów,

- wykonywanie cięć o znacznych
rozmiarach w drzewostanach
i zrywka drewna przez rezerwat,

- pozostawianie odpadów
(I, Z)

5) podjęcie działań zmierzających do przekierowania
zrywki drewna z lasów prywatnych położonych
po zachodniej stronie rezerwatu poza obszar
rezerwatu.

7. Rozwój zabudowy
oraz infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej w otoczeniu
rezerwatu
(I, Z)

Utrzymanie istniejących sposobów zagospodarowania
terenu ustalonych w obowiązujących dokumentach
planistycznych gmin w granicach otuliny rezerwatu.

Objaśnienia do tabeli:
I – zagrożenie istniejące,
P – zagrożenie potencjalne,
W – zagrożenie wewnętrzne,
Z – zagrożenie zewnętrzne.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 7325



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 11 października 2019 r.

Działania ochronne na obszarze rezerwatu przyrody "Las Gościbia", z podaniem
rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań

Lp. Lokalizacja działań ochronnych Rodzaj działań ochronnych
Zakres działań
ochronnych

1. Granica rezerwatu Odnowienie oznakowania granic
rezerwatu obwódkami koloru
zielonego o szerokości 5 cm,
malowanymi na pniach drzew
granicznych, na wysokości 170
cm nad ziemią

Stale według potrzeb

2. Miejsca położone:
1) przy drodze prowadzącej

do rezerwatu od strony
północnej (oddział 314 b),

2) przy drodze położonej
przy granicy rezerwatu
od strony wschodniej (oddział
315 a)

Remont istniejących tablic
informacyjnych

2 tablice –
w pierwszym 5-leciu
obowiązywania planu
ochrony, później stale
według potrzeb

3. Miejsca położone:
1) przy drodze prowadzącej

do rezerwatu od strony
północnej (oddział 314 b),

2) przy drodze prowadzącej
do rezerwatu od strony
wschodniej (oddział 315 a)

Remont istniejących tablic
oznaczających granice rezerwatu

2 tablice –
w pierwszym 5-leciu
obowiązywania planu
ochrony, później stale
według potrzeb

4. Miejsca położone:
1) przy drodze wnikającej

do rezerwatu od strony
południowej (oddział 315 g),

2) przy drodze wnikającej
do rezerwatu od zachodniej
strony (oddział 329a).

Montaż nowych tablic
oznaczających granice rezerwatu

2 tablice –
w pierwszym 5-leciu
obowiązywania planu
ochrony

5. Miejsca położone:
1) przy drodze wnikającej

do rezerwatu od strony
południowej (oddział 315 g),

2) przy drodze wnikającej
do rezerwatu od zachodniej
strony (oddział 329a).

Remont istniejących tablic
oznaczających granice rezerwatu

2 tablice – remont
wykonać po upływie
pierwszego 5-lecia
obowiązywania planu
ochrony; stale według
potrzeb

6. Cały obszar rezerwatu Patrole mające na celu kontrolę
przestrzegania przepisów prawa
obowiązujących na obszarze
rezerwatu

Stale według potrzeb,
nie rzadziej niż raz
na kwartał

7. Cały obszar rezerwatu Zbiór odpadów pozostawionych
w rezerwacie i przekazywanie
ich do unieszkodliwienia
podmiotom posiadającym
stosowne zezwolenie

Stale według potrzeb,
nie rzadziej niż raz
na kwartał
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8. Cały obszar rezerwatu Usuwanie wnyków i sideł
podczas patroli, o których mowa
w poz. 6

Stale według potrzeb,
nie rzadziej niż raz
na kwartał

9. Cały obszar rezerwatu Kontrola stanu zachowania
środowiska przyrodniczego
rezerwatu

Nie rzadziej niż co 5 lat

10. Oddział 324 Podjęcie działań zmierzających
do przekierowania zrywki
drewna z lasów prywatnych
położonych po zachodniej
stronie rezerwatu poza obszar
rezerwatu

Pierwsze 10-lecie
obowiązywania planu
ochrony
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

z dnia 11 października 2019 r.

Położenie obszarów ochrony ścisłej i krajobrazowej oraz lokalizacja działań ochronnych w obszarze rezerwatu przyrody "Las Gościbia"
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