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PROTOKÓŁ 

z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania Planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Kościół w Skalniku PLH180037 w dniu 04.09.2015r. 

 

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 

podsumowanie prac wykonanych między warsztatami, przedstawienie koncepcji ochrony, 

propozycji korekty przebiegu granic oraz wskazanie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 

przedmiotów ochrony. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

 Prezentacja  wyników prac dotyczących oceny stanu ochrony gatunków w obszarze Natura 

2000. 

 Analiza zagrożeń istniejących i potencjalnych. 

 Przedstawienie koncepcji celów działań ochronnych.  

 Prezentacja propozycji działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony. 

 Propozycje korekty granic obszaru 

 

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: 

Dorota Marchewka – Rada Sołecka Skalnik 

Maria Adamska – Sołtys wsi Skalnik 

ks. Jacek Nasiadka – Parafia Rzymskokatolicka Skalnik 
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Maria Homlak – Izby Rolnicze; Radna Gminy Nowy Żmigród 

Ryszard Brocławik – Nadleśnictwo Kołaczyce 

Andrzej Skubisz – RZGW w Krakowie, ZZWiW Rzeszów, Nadzór Wodny Jasło 

Paweł Wójcikiewicz - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) 

Barbara Bartuś - Urząd Gminy Nowy Żmigród 

Tadeusz Buczyński – Rada Parafialna w Skalniku 

Jacek Hop - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Jasło 

Marcin Gerlach – Magurski Park Narodowy 

Stanisław Błasik – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Ryszard Hebda – Starostwo Powiatowe w Jaśle 

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 II spotkania ZLW. Następnie głos 

zabrał Pan Dariusz Łupicki, który przedstawił wyniki badań nad projektem planu zadań ochronnych 

tj. ocenę stanu przedmiotów ochrony objętych planem, zagrożenia, cele działań ochronnych, 

planowane działania ochronne i propozycje korekty przebiegu granic obszaru. Przy omawianiu 

zagadnień posłużono się sporządzoną dokumentacją pzo    

Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie 

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

 

 

DYSKUSJA 

Barbara Bartuś  

Zapytała, czy planowana modernizacja drogi wojewódzkiej będzie miała zły wpływ na przedmiot 

ochrony i czy będą z tego tytułu jakieś ograniczenia? 

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

Wyjaśnił, iż przedmiot ochrony nocek duży rzadko ginie w wyniku kolizji z samochodami, drogi 

nie są dla niego dużym zagrożeniem, a  sama droga jest także w znacznej odległości od kościoła, 

więc nie powinno być bezpośredniego wpływu na kolonie nocka dużego.  

Ryszard Hebda 

Zapytał, jakie obowiązki będzie miał właściciel obiektu z tytułu opieki nad przedmiotem ochrony.  

Dariusz Łupicki 

Wyjaśnił, że wszelkie działania, monitoring i obowiązki opieki nad przedmiotem ochrony należą do 

zarządzającego obszarem Natura 2000,  w tym przypadku jest to RDOŚ Rzeszów w porozumieniu z 

właścicielem/gospodarzem obiektu przez okres działania planu zadań ochronnych tj. 10 lat. 

Jedynymi zapisami w dokumentacji projektu PZO, gdzie działania ochronne spoczywają na  

właścicielu/gospodarzu obiektu są niezasłanianie wlotów dla nietoperzy oraz zmiana ustawienia 

oświetlenia wieży kościoła.  

Ryszard Hebda 

Zasugerował, iż ze swojego doświadczenia wie, że jakąkolwiek działalność się będzie chciało 

otworzyć, np. warsztat samochodowy - niezbędne jest sporządzanie pełnej waloryzacji 

przyrodniczej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 

2000, co powoduje rozrost jeszcze większej ilości opracowań. W jego ocenie raport powinien 

dotyczyć jedynie elementów zawartych w pzo. 

Barbara Antosyk 

Odpowiedziała, że Plan Zadań Ochronnych jest narzędziem pomocniczym i nie zastępuje oceny 

odziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000. Plan Zadań Ochronnych będzie 

wskazówką dla Urzędów Gmin, Starostw oraz dla RDOŚ, nada odpowiedni kierunek ochrony 

kolonii rozrodczej nietoperzy. Natomiast nie zmieni on procedury administracyjnej uzależnionej od 

rodzaju przedsięwzięcia, która jest rozpatrywana indywidualnie. Wyjaśniła, iż ocena odziaływania 

na obszar Natura 2000 może być mocno ukierunkowana, natomiast ocena oddziaływania na 

środowisko przeprowadzona w ramach uzyskania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 

obejmuje pełną waloryzację przyrodniczą, ponieważ w jej skład wchodzi Obszar Chronionego 

Krajobrazu. 

Ryszard Hebda 

Zapytał, czy w obszarze Natura 2000 Kościół w Skalniku będzie ograniczone pozyskiwanie drewna 

z lasów prywatnych. 
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Dariusz Łupicki 

Wyjaśnił, że w obszarze Natura 2000 Kościół w Skalniku przedmiotem ochrony jest tylko nocek 

duży.  Nie ma w przedmiotowym obszarze chronionych siedlisk botanicznych i przyrodniczych, 

więc nie ma żadnych ograniczeń z tytułu pozyskiwania drewna z lasów prywatnych, a także z lasów 

państwowych. Dodał że obszary Natura 2000 nie są obszarem chronionym, a są to obszary na 

którym chroni się dany przedmiot ochrony.  

Dorota Marchewka 

Zapytała, jak wygląda sprawa usunięcia guana. 

Dariusz Łupicki 

Wyjaśnił, iż kwestia utylizowania guana należy po stronie firmy wykonującej usunięcie guana. 

Barbara Antosyk 

Podziękowała zgromadzonym za przybycie  i zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządziła: 

Sylwia Kowalcze-Magiera 

 


