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PROTOKÓŁ 

z III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania Planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Kościół w Skalniku PLH180037 w dniu 25.09.2015r. 

 

Spotkanie odbyło się w Restauracji Wichrowe Wzgórza w miejscowości Nowy Żmigród. 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: 

Barbara Antosyk – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

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

w Skalniku PLH180037, ekspert chiropterolog. 

 

UCZESTNICY: 

Magdalena Gondek - Urząd Gminy Nowy Żmigród 

Dorota Marchewka – Rada Sołecka Skalnik 

Maria Homlak – Izby Rolnicze; Radna Gminy Nowy Żmigród 

Bogusław Pięta – Nadleśnictwo Kołaczyce 

Paweł Wójcikiewicz - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) 

Tadeusz Buczyński – Rada Parafialna w Skalniku 

Jacek Hap - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Jasło 
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Krzysztof Magiera – Komag Consulting 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje: 

   Spotkanie rozpoczęła Pani Barbara Antosyk, która przywitała uczestników oraz przedstawiła 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 

Barbara Antosyk 

Zwróciła uwagę na zapis ograniczenia ingerencji osób trzecich w miejscu, gdzie znajduje się 

kolonia rozrodcza w okresie od kwietnia do września. Nadmieniła, iż tak naprawdę jest to jedyny 

zapis w którym taki obowiązek będzie spoczywał na księdzu proboszczu. Zauważyła także, iż w 

zapisie sprawującego nadzór  nad obszarem Natura 2000 w porozumieniu z gospodarzem obiektu 

powinien być zmieniony dopisek  „na podstawie porozumienia z gospodarzem obiektu.” Zauważyła 

ona także, iż pieniądze na remont dachu oraz na budowę platformy na guano nietoperzy będą 

pozyskane najprawdopodobniej z projektu Life finansowanego przez Unię Europejską. 

Tadeusz Buczyński 

Stwierdził, że na strychu kościoła nie ma typowego magazynu. Magazyny są w barakach koło 

kościoła. Faktycznie na strychu są składowane jakiś rzeczy, ale są to nie używane sprzęty i dość 

rzadko ktokolwiek wchodzi na strych. 

Zapytał wykonawcę, czy to prawda, iż mała liczba stwierdzonych osobników w tym roku była 

spowodowana obecnością sowy w pobliżu kościoła. 

Dariusz Łupicki 

Stwierdził, że wykonawcy w trakcie wizji terenowej znaleźli wypluwkę sowy, lecz była to stara 

wypluwka z wiosny w miejscu gdzie znajdowało się wycięte drzewo. W tej chwili nie zauważono 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/
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wypluwek,  co może oznaczać, ze sowa się wyniosła. Ponadto po analizie wypluwki nie było w 

nich szczątek nietoperzy. Była to wypluwka najprawdopodobniej sowy uszatej. 

Tadeusz Buczyński 

Zapytał, czy jest możliwość drapieżnictwa kuny na strychu kościoła. 

Dariusz Łupicki 

Odpowiedział, że przed kuną zabezpieczyć strych jest bardzo trudno, ale na strychu kościoła nie ma 

odchodów kuny, więc działalność kuny lub sowy jest zagrożeniem potencjalnym. Zagrożeniem 

istniejącym w kościele w Skalniku są wystające druty przy wlotach. Sygnaturka ma przysłonione 

okienka blachą i razem z księdzem proboszczem wykonawcy ustalili, że lepiej zastąpić blachę 

żaluzją.  

Tadeusz Buczyński 

Zapytał o otwór jaki jest optymalny do wlotu dla nietoperzy. 

Dariusz Łupicki 

Stwierdził iż, niewielki. Nocek duży jest stosunkowo dużym nietoperzem, ale tak naprawdę otwór 

10x10 cm lub 5x5 cm wystarczy na wlot. 

Tadeusz Buczyński 

Wyraził obawę, czy duże  wloty nie ułatwią kunie dostępu do kolonii nietoperzy. 

Dariusz Łupicki 

W tej chwili nie ma problemu kuny na strychu kościoła. W projekcie dokumentacji pzo zalecane są 

monitoringi coroczne strychu, więc chiropterolog, który będzie te monitoringi wykonywał z 

pewnością zauważy obecność kuny na strychu i w razie wystąpienia takiego faktu wykona 

odpowiednie działania w celu uratowania kolonii.  

Barbara Antosyk 

Podziękowała zgromadzonym za przybycie  i zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządziła: 

Sylwia Kowalcze-Magiera 

 


