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PROTOKÓŁ 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania Planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000  

Józefów-Wola Dębowiecka PLH180033  

w dniu 12 maja 2015 r. 

 

Spotkanie odbyło się w Restauracji „Wichrowe Wzgórze”, przy ul. Rynek 33 w Nowym 

Żmigrodzie. 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 także przedmioty ochrony na analizowanym terenie Natura 2000, 

metodykę oceny ich stanu, zasady funkcjonowania Zespołu Lokalnej Współpracy, a także 

charakterystykę obszaru Józefów-Wola Dębowiecka oraz zaprezentowano szablon dokumentacji 

Planu Zadań Ochronnych. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

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

wykonawca projektu PZO); 

 Wprowadzenie w tematykę projektu, czym są obszary Natura 2000 oraz plany zadań 

ochronnych (RDOŚ w Rzeszowie); 

 Przedstawienie informacji o obszarze zebranych i wstępnie przeanalizowanych przez 

koordynatora PZO, podanie ogólnych założeń tworzenia PZO, podkreślenie roli utworzenia 

Zespołu Lokalnej Współpracy (wykonawca PZO); 

 Prezentacja przedmiotów ochrony w obszarze Józefów-Wola Dębowiecka, przedstawienie 

metodyki inwentaryzacji oraz harmonogramu prac terenowych (Wykonawca PZO); 

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

przedstawienie ogólnego harmonogramu spotkań, strona www, itd.); 

 Ustalenie zakresu prac do wykonania między spotkaniami. 
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PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

Maciej Ciuła – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Marlena Leszczyńska-Sędłak – wykonawca planu zadań ochronnych dla obszaru 

PLH180033 Józefów-Wola Dębowiecka, 

Michał Węgrzyn - ekspert przyrodniczy - wykonawca planu zadań ochronnych dla obszaru 

PLH180033 Józefów-Wola Dębowiecka, 

Mateusz Kolecki - ekspert przyrodniczy - wykonawca planu zadań ochronnych dla obszaru 

PLH180033 Józefów-Wola Dębowiecka. 

 

UCZESTNICY: 

1. Jadwiga Ciężabka – Urząd Gminy Osiek Jasielski; 

2. Stanisław Wiącek – Sołtys wsi Cieklin; 

3. Stanisław Błazik – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie; 

4. Ryszard Hebda – Starostwo Powiatowe w Jaśle. 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje: 

Spotkanie rozpoczął Pan Maciej Ciuła, który przywitał uczestników, przedstawił 

wykonawców PZO oraz zaprezentował  

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

w woj. podkarpackim,  

- zasady tworzenia ww. dokumentów,  

- rolę Zespołu Lokalnej Współpracy,  

- formy przekazywania informacji oraz formy kontaktu z koordynatorem projektu PZO. 

 

Następnie głos zabrała Pani Marlena Leszczyńska-Sędłak, która w trakcie prezentacji 

scharakteryzowała obszar Józefów-Wola Dębowiecka, zaprezentowała zakres szablonu PZO oraz 

ponownie podkreśliła rolę ZLW w trakcie trwania projektu.  

Kolejnymi prelegentami byli Pan Michał Węgrzyn i Pan Mateusz Kolecki, którzy przedstawili 

przedmioty ochrony, sposób oceny ich stanu oraz częściowe wyniki wykonanych prac. 
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Przedstawili również zakres i metodykę prac jakie zostaną wykonane do następnego spotkania 

oraz harmonogram wyjść w teren. 

Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie 

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

 

DYSKUSJA 

 Pan Ryszard Hebda rozpoczynając dyskusję zapytał, czy właściciele gruntów będą 

podlegali jakimkolwiek ograniczeniom z tytułu występowania obszaru Natura 2000 na ich 

gruntach? Zapytał również, czy są planowane do podpisywania umowy właścicieli 

gruntów z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie na wykonywanie 

działań ochronnych np. na koszenie? Pan Hebda podkreślił, że w obecnej sytuacji i przy 

negatywnych nastrojach społecznych niezwykle ważna jest stała i ścisła współpraca RDOŚ 

z właścicielami gruntów. 

 Pan Maciej Ciuła odpowiedział, że dla działań tj. koszenie łąk, zaplanowanych do 

wykonywania na terenie obszaru Natura 2000 są przewidziane dopłaty 

rolnośrodowiskowe. Przedstawiciel RDOŚ wyjaśnił, że jeżeli właściciel gruntu pozyska te 

dopłaty, to z RDOŚ w Rzeszowie nie jest możliwe uzyskanie dodatkowych funduszy. 

W zaistniałej sytuacji, właściciel będzie sam odpowiadał za wykonywanie odpowiedniego 

koszenia, w zamian za dopłaty rolnośrodowiskowe. Opis działań ochronnych (co i kiedy 

kosić) będzie się znajdował w szablonie PZO, a także z jakiego pakietu dla danego 

siedliska można skorzystać. Natomiast, jeżeli właściciele gruntów nie będą chcieli 

wykonywać działań ochronnych to w porozumieniu z RDOŚ i za zgodą właścicieli 

gruntów, RDOŚ w Rzeszowie może zlecić wykonanie tych działań komu innemu 

i pozyskać na te działania dodatkowe fundusze. Właściciele gruntów nie będą do niczego 

zmuszani i ograniczani w swoich działaniach, ponieważ zasadą i głównym celem 

funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz sporządzanego PZO jest zachęcenie do 

działań, dzięki którym obszar w dalszym ciągu będzie funkcjonował. PZO nie będzie 

zawierało zakazów.  

 Pan Ryszard Hebda podkreślił, że wiedza na temat dopłat rolnośrodowiskowych jest 

bardzo mała i na okolicznym terenie niewielu rolników do tej pory skorzystało z tej 

możliwości. Pan Hebda dodał, że uzyskanie dopłat dla właścicieli gruntów wydaje się 

niezwykle trudne, dlatego należałoby zorganizować pomoc przy sporządzaniu wniosków 

o dopłaty.  

 Pan Maciej Ciuła odpowiedział, że potrzebną pomoc przy sporządzeniu wniosku można 

uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam znajdują się eksperci, 

którzy piszą wniosek za rolnika/właściciela gruntu.  

http://rzeszow.rdos.gov.pl/
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  Pan Ryszard Hebda dodał, że dlatego właśnie należy przy okazji PZO wskazywać 

możliwości dopłat.  

 Pan Maciej Ciuła zadeklarował, że RDOŚ w Rzeszowie będzie te informacje propagować 

i wskazywać w PZO. 

 Pan Ryszard Hebda poprosił o wyjaśnienie kontrowersji związanych z reportażem 

telewizyjnym dotyczącym obszaru ochrony przyrody będącym w zarządzie RDOŚ w 

Rzeszowie. Pan Hebda zapytał, czy podobne problemy będą miały miejsce na terenie 

Natury 2000. 

 Pan Maciej Ciuła wyjaśnił, że ów reportaż dotyczył rezerwatu przyrody, dla którego 

zostały przez RDOŚ opracowane zadania ochronne. Najcenniejsze fragmenty obszaru 

zostały wydzierżawione od prywatnych właścicieli oraz podpisane umowy z rolnikami na 

koszenie wybranych fragmentów rezerwatu. Niestety część terenów nie została 

wydzierżawiona i nie wiadomo co się dzieje na tych prywatnych gruntach. Dodatkowo ze 

względów braków finansowych RDOŚ mógł przeprowadzić tylko jedno koszenie w ciągu 

roku, a nie tak jak zaplanowano dwa razy w ciągu roku. Główny problem dotyczył tego, że 

w reportażu pomylono, które działki podlegały koszeniu, a które nie. W nawiązaniu do 

obszarów Natura 2000 na działania ochronne są przewidziane dopłaty rolnośrodowiskowe 

i w odróżnieniu do rezerwatu przyrody – w obszarach Natura 2000 nie obowiązują zakazy 

ani nakazy.  

 Pan Ryszard Hebda zapytał co się stanie, jak właściciele gruntów nie będą wykonywać 

zadań ochronnych. 

 Pan Maciej Ciuła odpowiedział, że należy unikać takich sytuacji i dołożyć wszelkich 

starań do promocji dopłat rolnośrodowiskowych oraz zwiększenia stopnia świadomości na 

temat roli obszarów Natura 2000.  

 Pan Ryszard Hebda podkreślił, że współpraca na tym etapie PZO powinna uświadomić 

rolnikom, że istnieją dopłaty i w ARiMR znajdą kompetentne osoby, które pomogą przy 

wypełnianiu wniosków. Pan Hebda zapytał też, jaką rangę będzie posiadało zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska? 

 Pan Maciej Ciuła odpowiedział, że zarządzenie będzie stanowiło akt prawa miejscowego. 

 Pan Ryszard Hebda - jeśli gminy nie będą miały obowiązku wprowadzać zapisów PZO 

to tego nie będą robiły.  

  Pan Maciej Ciuła – zaapelował o skuteczne i szczegółowe poinformowanie okolicznej 

społeczności nt. prowadzonych PZO. Wyjaśnił, że im więcej osób uda się wdrożyć 

w tematykę Natury 2000 oraz dopłat, tym więcej dobrego uda się zrobić dla Natury 2000. 
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Dodał też, że jeżeli sugestie do dokumentów planistycznych nie zostaną zaakceptowane, to 

również takie stanowisko będzie można przedstawić na drugim i trzecim spotkaniu ZLW.  

 Pan Ryszard Hebda zaproponował organizację jednego spotkania w terenie, aby ludziom 

pokazać cenne siedliska i uzmysłowić, że konieczne jest koszenie a nie zaniechanie 

działań.  

 Pan Maciej Ciuła zadeklarował, że jeżeli będzie taka potrzeba, to takie spotkanie zostanie 

zorganizowane np. w okolicznej remizie, domu ludowym itp. Ponownie poprosił 

o zaproszenie na drugie spotkanie ZLW jak największej liczby właścicieli gruntów. 

  Pan Stanisław Wiącek zapytał, czy właścicielom zostanie udostępniona mapa terenów 

wchodzących w obszar Natura 2000.  

 Pan Michał Węgrzyn odpowiedział, że właściciele nie muszą czekać na drugie spotkanie 

ZLW aby się dowiedzieć, czy dane działki znajdują się w obszarze Natura 2000. Takie 

dane oczywiście mogą zostać udostępnione, ale z praktycznego punktu widzenia – 

eksperci będą prowadzili badania terenowe. W czasie rozpoznania obszaru właściciele 

gruntów będą informowaniu o wchodzeniu na ich działki. Wtedy właśnie będzie 

możliwość również do dyskusji i zapoznania się ze specyfiką przedmiotów ochrony. 

Pokazanie rolnikom cennych siedlisk, czy gatunków w terenie znacznie bardziej 

uzmysłowi im, że za dotychczas prowadzone działania np. koszenie będą mogli uzyskać 

dopłaty rolnośrodowiskowe.  

 Pan Mateusz Kolecki uzupełnił, że cały obszar Natura 2000 powstał w wyniku 

działalności ludzkiej – antropogenicznej i obszar wymaga właśnie tej działalności, a nie 

zaniechania wszystkiego.  

 Pan Stanisław Wiącek - czy jest znany obszar do inwentaryzacji? 

 Pan Mateusz Kolecki – tak, granice obszaru Natura 2000 są ustalone, jednak to 

przedmioty ochrony będą inwentaryzowane.  

 Pan Stanisław Wiącek zaznaczył, że nie wszyscy właściciele gruntów mieszkają 

w okolicznych miejscowościach i nie do wszystkich dotrze informacja o PZO.  

 Pan Maciej Ciuła wyjaśnił, że nie da się określić wszystkich właścicieli gruntów i jest to 

zrozumiałe. Można jednak dotrzeć do tych najbardziej zainteresowanych i jeszcze 

działających w obszarze. Dlatego należy wywiesić ogłoszenia na gminnych tablicach 

informacyjnych oraz przekazywać ustnie informacje nt. PZO i spotkań ZLW. 

 Pan Stanisław Wiącek zaproponował aby drugie spotkanie ZLW odbyło się 

w miejscowości Cieklin. Poprosił, żeby na tym spotkaniu zaprezentować też mapy obszaru 

wraz z odniesieniem do działek ewidencyjnych. 
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 Pan Maciej Ciuła przyznał, że na drugim spotkaniu takie dane będą prezentowane oraz, że 

granica obszaru Natura 2000 może zostać skorygowana i dociągnięta do granic 

ewidencyjnych.  

 Pan Ryszard Hebda zapytał Pana Wiącka, czy na analizowanym terenie wszystkie łąki są 

koszone? 

 Pan Stanisław Wiącek wyjaśnił, że część łąk jest użytkowana, a część jest zaniedbana. 

Wynika to chociażby z rozdrobnienia terenu oraz braku regulacji spadkowych.  

 Pan Ryszard Hebda zapytał co będzie w przypadku braku odnalezienia danego 

właściciela gruntu.  

 Pan Maciej Ciuła odpowiedział, że jeśli zaistnieje brak właściciela gruntu jest to 

niezwykle trudna sytuacja, ponieważ działań ochronnych nie można wykonywać bez 

wiedzy właściciela. Dopiero po podpisaniu porozumień z rolnikami, RDOŚ może 

wykonywać lub podzlecać wykonywanie działań ochronnych.  

 Pan Stanisław Błazik zaapelował o ponowne powiadomienie gminy Dębowiec 

o sporządzaniu PZO oraz apelował o zainteresowanie lokalnej społeczności.  

 Pan Maciej Ciuła przyznał rację Panu Błazikowi i dodał, że gmina Dębowiec była 

poinformowana o spotkaniu. RDOŚ w Rzeszowie będzie jednak nadal zabiegał o udział 

przedstawicieli gminy Dębowiec w spotkaniach ZLW.  

 Pan Stanisław Wiącek zadeklarował kontakt z sołtysem Woli Dębowieckiej i pomoc 

w dotarciu do tamtej społeczności.  

 Pani Jadwiga Ciężabka zaznaczyła, że brak przedstawicieli z analizowanej gminy wynika 

z faktu późnego terminu doręczenia zaproszeń na spotkanie ZLW. Dodała też, że w takich 

spotkaniach powinni brać udział przedstawiciele z doradztwa rolniczego i ARiMR-u.  

 Pan Maciej Ciuła odpowiedział, że zaproszenia wysłano do wielu instytucji. Często 

przedstawiciele urzędów oraz poszczególnych organów nie stawiają się na pierwsze 

spotkania ZLW, ponieważ zdają sobie sprawę, że pierwsze warsztaty mają bardzo ogólny 

i wprowadzający charakter. Mimo to, Pan Ciuła ponownie poprosił o informowanie osób 

z okolicznych gmin o prowadzonych pracach.  

 Pani Jadwiga Ciężabka zgodziła się na propagację informacji na wspomniany temat. 

Poprosiła też o przekazanie drogą milową map fragmentu obszaru Natura 2000 

zlokalizowanego na terenie gminy Osiek Jasielski. Pani Jadwiga poprosiła też o linka do 

portalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Geoserwis), na którym będzie mogła 

zweryfikować lokalizację obszaru co do granic działek ewidencyjnych. 
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 Wykonawcy PZO zadeklarowali, że do Pani Jadwigi zostaną przesłane te dane. 

 Ostatnim etapem dyskusji było podsumowanie spotkania przez Pana Macieja Ciuła, po 

czym podziękowano wszystkim uczestnikom za przybycie i zakończono spotkanie. 

 

 

Protokół sporządziła: 

Marlena Leszczyńska-Sędłak 


