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PROTOKÓŁ 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Dąbrowa koło Zaklikowa PLH180019  

w dniu 23 kwietnia 2015 r.  

 

Spotkanie odbyło się w restauracji 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. Przedstawiono także metodyki oceny 

stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru wraz wynikami prac terenowych, zasady 

funkcjonowania Zespołu Lokalnej Współpracy, a także charakterystykę obszaru. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

 Prezentacja zespołu zaangażowanego w proces powstawania PZO (RDOŚ w Rzeszowie, 

wykonawca projektu PZO); 

 Podanie ogólnych założeń tworzenia PZO; 

 Przedstawienie informacji o obszarze zebranych i wstępnie przeanalizowanych przez 

koordynatora PZO; 

 Identyfikacja grup interesu – utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy; 

 Ustalenie zasad dalszej współpracy i sposobów komunikowania się (spotkania dyskusyjne, 

strona www, itd.); 

 Ustalenie zakresu prac do wykonania między spotkaniami. 

 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

Maciej Ciuła – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

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

Zaklikowa, 

Michał Falkowski – ekspert botanik. 
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UCZESTNICY: 

Krzysztof Hajduk - RDOŚ w Rzeszowie 

Jadwiga Gałek - Nadleśnictwo Gościeradów 

Grzegorz Długosz - ARiMR Biuro Powiatowe w Stalowej Woli 

Dorota Rafińska - Sołtys Wsi Dąbrowa  

Grzegorz Długosz - Mieszkaniec Wsi Dąbrowa 

Jadwiga Mardut-Taracha - Gmina Zaklików 

 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje: 

Spotkanie rozpoczął pan Maciej Ciuła, która przywitał uczestników, przedstawił pracowników 

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

omówił założenia projektu, w ramach którego realizowane są PZO dla 17 obszarów Natura 2000 

w woj. podkarpackim, zasady tworzenia dokumentów, rolę Zespołu Lokalnej Współpracy, formy 

przekazywania informacji oraz formy kontaktu z koordynatorem projektu PZO. 

Następnie głos zabrał Pan Bogdan Wziątek, który w trakcie prezentacji scharakteryzował 

obszar, przedmioty ochrony, sposób oceny ich stanu oraz częściowe wyniki wykonanych prac. 

Przedstawił również zakres prac jakie zostaną wykonane do następnego spotkania. 

Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie 

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

 

 

DYSKUSJA 

Pani Dorota Rafińska 

Zapytała czy w związku z koniecznością prowadzenia pewnych działań związanych z ochroną 

dzwonecznika wonnego występującego w obrębie działek prywatnych, właściciele mogą uzyskać 

na ten cel środki finansowe bądź rekompensaty za zmianę sposobu zagospodarowania lasu 

w obrębie działki. 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/
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Pan Bogdan Wziątek 

Odpowiedział że jednym z celów tworzenia planu zadań ochronnych jest określenie rodzaju, 

sposobu, oraz kosztów realizacji działań ochronnych oraz odpowiedzialnego za ich wykonie 

podmiotu. Poinformował również zebranych, że zapisy PZO stanowią podstawę do aplikowania 

o środki na realizacje działań w instytucjach których celem statutowym jest ochrona przyrody jak 

na przykład Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Pan Maciej Ciuła 

Uzupełnił odpowiedź przedstawiciela Wykonawcy o informację, że podmiotem odpowiedzialnym 

za wykonywanie zadań ochronnych może być również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

który na podstawie zapisów Planu Zadań Ochronnych będzie mógł wydatkować środki na 

realizację zadań ochronnych. 

Pani Dorota Rafińska  

Poinformowała zebranych, że jej zdaniem głównymi zagrożeniami dla ochrony dzwonecznika 

wonnego w obszarze Natura 2000 Dąbrowa koło Zaklikowa są: 

 zaśmiecanie, 

 rozjeżdżanie lasu przez uprawiających sporty motorowe  

 intensywne żerowanie dzików, które buchtując mogą niszczyć stanowiska dzwonecznika 

wonnego. 

Pani Dorota Rafińska 

Zapytała czy w obrębie obszaru Natura 2000 mogą być prowadzone przez mieszkańców 

samodzielne nasadzenia drzew czy też powinny być one uzgadnianie z Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska. 

Pan Maciej Ciuła 

Odpowiedział że nasadzenia drzew prowadzone w obszarze Natura 2000 powinny być 

konsultowane oraz zgodne zapisami Uproszczonego Planu Urządzania Lasu. 

Pan Maciej Ciuła 

Zapytał przedstawiciela Wykonawcy o dalsze plany związane z realizacją prac nad projektem 

PZO dotyczące zarówno badań terenowych jak również prac studyjnych związanych z realizacją 

zadania. 

Pani Bogdan Wziątek 

Odpowiedział że ze względu na niewielką powierzchnię obszaru największy wpływ na jego 

funkcjonowanie będą miały akty prawa lokalnego oraz działania poszczególnych mieszkańców.  
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Pan Michał Falkowski  

Zwrócił przy tym uwagę na możliwość negatywnego wpływu na Obszar Natura 2000 

wprowadzanych sztucznie gatunków roślin takich jak na przykład łubin żółty posadzony dla 

upiększenia Kapliczki. 

Pani Dorota Rafińska  

Stwierdziła, że większość kwiatów wykorzystywanych przy uroczystościach religijnych to kwiaty 

cięte zakupione w Zaklikowie i okolicy. 

Pani Dorota Rafińska   

Stwierdziła, że w obrębie Obszar Natura 2000 oprócz obiektów przyrodniczych znajdują się 

również obiekty historyczne i czy w związku z tym one również będą podlegać badaniom. 

Pan Michał Falkowski  

Odpowiedział, że badania terenowe przewidziane w tworzeniu planu zadań ochronnych nie będą 

dotyczyć takich obiektów. Jednocześnie zaznaczył, że plan zadań ochronnych może zostać 

uzupełniony o informacje na ten temat. 

Pan Maciej Ciuła   

Zapytał o możliwość udostępnienia turystycznego Obszaru Natura 2000 zwłaszcza stanowisk 

dzwonecznika wonnego. 

Pan Michał Falkowski  

Odpowiedział, że będzie to zależeć od wyników badań terenowych prowadzonych w obszarze 

Natura 2000. 

Pan Grzegorz Długosz  

Wyraził obawę czy upowszechnienie informacji o dzwoneczniku wonnym nie przyczyni się do 

wzrostu antropopresji na ten gatunek. 

Pan Michał Falkowski  

Odpowiedział że z jego obserwacji wynika, że dzwonecznik wonny w porównaniu z innymi 

dzwonkami jest mniej atrakcyjny ponieważ posiada drobniejsze kwiaty i płożące pędy co czyni go 

mniej atrakcyjnym, dla zrywających w lesie kwiaty ludzi. 
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Pan Bogdan Wziątek  

Odpowiedział, że podstawowym warunkiem udostępnienia turystycznego będzie zgoda właścicieli 

działek na których znajdują się stanowiska dzwonecznika. Jeśli takiej zgody nie wyrażą to jedyną 

możliwością przedstawienia walorów przyrodniczych Obszaru będą tablice informacyjne 

rozstawione np. wzdłuż drogi. 

Pan Maciej  

Podziękował wszystkim uczestnikom i zakończył spotkanie. 

 

Protokół sporządził: 

Bogdan Wziątek 

 


