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PROTOKÓŁ 

z III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania Planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Kościół w Nowosielcach PLH180035 w dniu 24.09.2015r. 

 

Spotkanie odbyło się w Restauracji Galicja w Zarszynie. 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.  Spotkanie obejmowało przedstawienie projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz zmiany w Standardowym 

Formularzu Danych. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

 Przedstawienie projektu zarządzenia 

 Przedstawienie zmian w Standardowym Formularzu Danych 

 

 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

Maciej Ciuła – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Dariusz Łupicki – koordynator projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół 

w Nowosielcach PLH180035, ekspert chiropterolog. 

 

UCZESTNICY: 

Magdalena Radecka - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Nowak Ryszard -osoba prywatna 

Jan Stokłosa – sołtys wsi Nowosielce 

Rafał Szkudlarek – PTPP „pro Natura” 

Robert Stramecki – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Inspektorat 

Sanok 
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Edyta Trzyna – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów 

Grzegorz Dziuba – Nadleśnictwo Brzozów 

Robert Pieszczoch - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sanoku 

Mateusz Nawalaniec - Starostwo Powiatowe Sanok 

Magiera Krzysztof – Komag Consulting 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje: 

   Spotkanie rozpoczął  Pan Maciej Ciuła, który przywitał uczestników oraz przedstawił w skrócie 

zagadnienia, które zostaną zaprezentowane podczas III spotkania ZLW. Następnie głos zabrał Pan 

Dariusz Łupicki, który przedstawił zgromadzonym wstępny projekt Zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska oraz zmiany jakie są proponowane w przygotowywanym 

Standardowym Formularzu Danych, które przygotowują wykonawcy projektu. 

Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie 

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

 

DYSKUSJA 

Edyta Trzyna 

W planie zadań ochronnych dla obszaru zagrożenie remontu drogi nr 28 zalecany jest udział 

chiropterologa. Czy nie stworzy to sytuacji gdzie np. w razie np. dziury w drodze GDDKiA będzie 

musiała konsultować z chiropterologiem. 

Dariusz Łupicki 

Zagrożenie dotyczące drogi nr 28 jest potencjalne, a w  pzo nie definiuje się działań ochronnych dla 

zagrożeń potencjalnych. Drobne prace naprawcze nie wymagają konsultacji z ekspertem 

chiropterologiem, jednak jeśli GDDKiA będzie planowała modernizacje drogi na większą skale to 

jak dla każdego większego przedsięwzięcia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może 

zalecić przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko. 

Edyta Trzyna 

Dlaczego w projekcie dokumentacji planu zadań ochronnych nie ma wzmianki o utrzymaniu 

zadrzewień. 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/
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Dariusz Łupicki 

Dla nocka dużego nie ma tak dużego znaczenia zachowanie ciągłości zadrzewień jak dla innych 

gatunków np. podkowca małego. Nocek duży żeruje często w miejscach nie zakrzaczonych, bez 

podszytu, często na skoszonych łąkach czy nawet na skoszonych trawnikach. Wszystkie zalecenia 

w zarządzeniu sporządzane są dla przedmiotu ochrony czyli nocka dużego. 

Rafał Szkudlarek 

Nocki duże rzeczywiście żerują na otwartych przestrzeniach, natomiast w trakcie wylotu z 

kryjówek na żerowiska było by dobrze, żeby był szpaler drzew, gdyż drzewa te chroniłyby  

nietoperze np. przed puszczykiem. 

Dariusz Łupicki 

Można by dyskutować na tym stwierdzeniem, ponieważ jeśli drzewa są usytułowane blisko 

budynku (w tym przypadku kościoła) jest to ułatwienie np. dla kuny lub nawet dla puszczyka, który 

może siedzieć na drzewie. Nie było w projekcie dokumentacji pzo zalecenia utrzymania ciągłości 

drzew w obrębie tej jednej małej działki, gdyż nietoperze wylatując korzystają z zachodniego 

wylotu i kierują się w stronę Nowosielskiego lasu. Nadmienić należy, iż ksiądz proboszcz dba o to 

aby zachować zadrzewienia na działce. 

Rafał Szkudlarek 

Gdyby zostały wycięte wszystkie drzewa na działce na której znajduje się kościół to jednak 

mogłoby to mieć wpływ na nocki duże w tym obiekcie. Nie można liczyć na dobrą wolę księdza, 

który nie wycina drzew w perspektywie paru lat, ponieważ w perspektywie 10 lat nie jest pewne co 

się wydarzy na przedmiotowej działce. Trzeba mieć na uwadze, iż wprowadzenie wszelkich zmian 

w środowisku może mieć wpływ na kolonię. 

Dariusz Łupicki 

Przy założeniu, że nagle drzewa zostałyby wycięte wokół kościoła można wpisać takie zagrożenie 

jako potencjalne, ale nie ma podstaw by sądzić, iż jest to zagrożenie istniejące. 

Maciej Ciuła 

Podziękował zgromadzonym za przybycie  i zakończył spotkanie. 

 

Protokół sporządziła: 

Sylwia Kowalcze-Magiera 
 


