
 

   
            

 

 

PROTOKÓŁ 

z III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania Planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Dąbrowa koło Zaklikowa PLH180019  

w dniu 5 listopada 2015 r.  

 

Spotkanie odbyło się w Pensjonacie Pasadena w Zaklikowie. Jego organizatorem była 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Miało na celu przedstawienie projektu 

309/2014/Wn09/OP-XN-02/D „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 

wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie 

podkarpackim”, w ramach którego obecnie opracowywane są plany zadań ochronnych na obszarze 

województwa podkarpackiego. W czasie spotkania przedstawiono wyniki oceny stanu ochrony 

przedmiotów ochrony obszaru wraz wynikami prac terenowych, odnotowane zagrożenia dla 

przedmiotów ochrony obszaru oraz  proponowane w związku z tym działania ochronne. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

- Przedstawienie projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

w sprawie ustanowienia Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Dąbrowa koło 

Zaklikowa PLH180019, 

 

 

 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

Krzysztof Hajduk – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Maciej Ciuła – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Adam Rapa - przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Bogdan Wziątek – wykonawca Planu zadań ochronnych dla obszaru PLH 180019 Dąbrowa koło 

Zaklikowa, 

Michał Falkowski - koordynator ekspert botanik. 

UCZESTNICY: 

Dorota Ryfińska Sołtys Wsi Dąbrowa  



 

   
            

 

 

Małgorzata Mardut-Taracha - Urząd Gminy Zaklików 

Rafał Szajecki - ARiMR Biuro Powiatowe w Stalowej Woli  

Adam Rapa - botanik 

Konrad Ryfiński - mieszkaniec 

Kinga Fereniarz - mieszkaniec 

Teresa Fereniarz - mieszkaniec 

 

 

 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje: 

Spotkanie rozpoczął pan Maciej Ciuła, który przywitał uczestników, przedstawiła pracowników 

RDOŚ odpowiedzialnych za realizację projektu oraz wykonawców PZO. W trakcie wprowadzenia 

omówiła cel spotkania, tryb dalszego postępowania w procesie prac nad dokumentem PZO oraz 

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie tworzenia Zarządzenia o 

Ustanowieniu Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Dąbrowa k. Zaklikowa.  

Następnie głos zabrał Pan Michał Falkowski, który w trakcie prezentacji przedstawił Projekt 

Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie 

(http://rzeszow.rdos.gov.pl) w zakładce „Plany zadań ochronnych”. 
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DYSKUSJA 

Pani Dorota Rafińska  

Wyraziła obawę, że jeśli mieszkańcy wsi dowiedzą się o możliwości uzyskania wsparcia 

finansowego na ochronę dzwonecznika od RDOŚ w Rzeszowie zaczną wykopywać roślin lub też 

zbierać nasion aby posadzić je na swoich działkach celem uzyskania pomocy. 

Pan Michał Falkowski  

Odpowiedział, że każde doświetlenie może skutkować pojawianiem się dzwonecznika w innych 

miejscach bez konieczności przesadzania roślin. Usuwanie drzew zwłaszcza iglastych będzie 

sprzyjać ochronie, dzwonecznika. 

Pan Adam Rapa  

Zgłosił uwagę, że jego zdaniem jedno ze stanowisk dzwonecznika zostało przesunięte na 

wykonanej przez Wykonawców mapie.  

Pan Michał Falkowski  

Odpowiedział, że być może jest to błąd techniczny, który zostanie zweryfikowany i usunięty. 

Pan Konrad Ryfiński  

Zapytał czy można uzyskać od Wykonawców mapę z niesionymi przedmiotami ochrony i 

działkami ewidencyjnymi aby mieszkańcy mogli się dowiedzieć czy na ich dzikach występują 

przedmioty ochrony Obszaru 

Pan Bogdan Wziątek  

Odpowiedział, że tak i można w przerwie spotkania przegrać taką mapę na nośnik elektroniczny. 

Pani Dorota Rafińska  

Zapytała o korektę granic Obszaru a zwłaszcza o wyłączenie drogi gminnej w południowej części 

Obszaru.  

Pan Michał Falkowski  

Powiedział, że korekta została dokonana przy czym weryfikacja granicy jest objęta osobną 

procedurą już po ustanowieniu Zarządzenia.  

Pani Dorota Rafińska  

Zapytała czy las położony w południowo-wschodniej części wsi wchodzi w skład Obszaru.   



 

   
            

 

 

Pan Michał Falkowski  

Odpowiedział, że tak ale ponieważ nie ma tam żadnych przedmiotów nie ma tam przewidzianych 

żadnych działań ochronnych.  

Pan Adam Rapa  

Zapytał gdzie dokładnie występował niecierpek drobnokwiatowy. Poinformował również 

zebranych, że zwalczanie niecierpka trzeba prowadzić przez kilka lat z rzędu.  

Pan Michał Falkowski  

Odpowiedział, że tak ponieważ nasiona mogą przeleżeć w glebie kilka lat. Jego zdaniem w 

Obszarze na szczęście stanowiska niecierpka znajdują się poza siedliskami dzwonecznika nie 

stanowi on więc na razie dużego zagorzenia dla populacji dzwonecznika nie mniej jednak sytuacja 

powinna być monitorowana.  

Na tym zakończono spotkanie .  

Protokół sporządził: 

Bogdan Wziątek 

 


