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Kościół 
w Nowosielcach

Zadania dotyczące opracowania Planów Zadań

Ochronnych dla Obszarów Natura 2000 prowadzone

są w ramach realizacji 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”

współfinansowanego ze środków Programu

Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności

biologicznej i ekosystemów” realizowanego 

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów,

Tel.: 17 78-50-044,
Fax: 17 85-21-109 

www.rzeszow.rdos.gov.pl
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Wydział Spraw Terenowych I 
w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno 

Tel./Fax: 13 43-72-831

Wydział Spraw Terenowych II 
w Przemyślu 

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl 

Tel./Fax: 16 67-01-503

www.eog.gov.pl

Całkowita wartość projektu 

wynosi 2 205 000 zł

Beneficjent projektu: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie

W ramach projektu powstaną plany zadań 

ochronnych dla 17 obszarów Natura 2000.

Kolonia nocka dużego, fot. Krzysztof Piksa

Źródła finansowania

Sprawujący nadzór nad obszarem 
oraz zarządzający 

siecią Natura 2000 
w województwie podkarpackim:



Celem ochrony w tym obszarze jest zachowanie kolonii 
rozrodczych nocka dużego oraz utrzymanie właściwego 
stanu siedlisk przyrodniczych wykorzystywanych 
przez nietoperze jako żerowisko.

Ostoja obejmuje niewielki kościół pw. Najświętszej
Maryi Panny Nieustającej Pomocy wraz najbliższym
otoczeniem. Kościół położony jest na Pogórzu
Bukowskim, w dolinie rzeki Pielnica.

Świątynia wybudowana została na początku XX
wieku, jest murowana, posiada niewielką wieżę, pokryta
jest blachą. Otoczona jest z  trzech stron
kilkudziesięcioletnimi drzewami (głównie lipy, klony,
brzozy). Obiekt położony jest w środku wsi,
bezpośrednio sąsiaduje z ruchliwą drogą krajową nr 28.
Obszar w promieniu kilku kilometrów pokrywają
głównie tereny rolnicze i lasy. 

W ostoi znajduje się jedna z największych znanych 
w województwie podkarpackim kolonii rozrodczych
nocka dużego Myotis myotis, będącego gatunkiem 

z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej). Jej liczebność
waha się granicach 150-320 osobników. Kolonia ta
zasiedla niewielki strych kościoła. W miejscu
przebywania nietoperzy gromadzi się duża ilość guana
nietoperzy.

Powierzchnia: 0,3 ha

Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie

Mezoregion: Pogórze Bukowskie

Położenie administracyjne: województwo 
podkarpackie,
powiat sanocki,
gmina Zarszyn

Kościół w Nowosielcach, fot. Krzysztof Piksa

Kolonia nocka dużego, fot. Krzysztof Piksa

Nocek duży, fot. Łukasz Płoskoń


