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PROTOKÓŁ 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Kościół w Skalniku PLH180037 w dniu 30.04.2015r. 

 

Spotkanie odbyło się w Zajeździe Szeran w miejscowości Samoklęski. 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. Przedstawiono także metodykę oceny stanu 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru, zasady funkcjonowania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

a także charakterystykę obszaru. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

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

wykonawca projektu PZO); 

-   Podanie ogólnych założeń tworzenia PZO; 

- Przedstawienie informacji o obszarze zebranych i wstępnie przeanalizowanych przez 

koordynatora PZO, 

- Identyfikacja grup interesu – utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy; 

- Ustalenie zasad dalszej współpracy i sposobów komunikowania się, (spotkania dyskusyjne, strona 

www, itd.); 

- Ustalenie zakresu prac do wykonania między spotkaniami. 

 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

Maciej Ciuła – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Dariusz Łupicki – koordynator Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół 

w Skalniku PLH180037, ekspert chiropterolog. 
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UCZESTNICY: 

Paweł Wójcikiewicz - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW), 

Marcin Gerlach – Magurski Park Narodowy, 

Maria Homlak – Izby Rolnicze; Radna Gminy Nowy Żmigród, 

ks. Jacek Nasiadka – Parafia Rzymskokatolicka Skalnik, 

Tadeusz Buczyński – Rada Parafialna w Skalniku, 

Dariusz Roczakowski – Rada Sołecka Skalnik, 

Barbara Budnik – Urząd Gminy Nowy Żmigród, 

Ryszard Brocławik – Nadleśnictwo Kołaczyce, 

Jerzy Pietruś – Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie, 

Sylwia Kowalcze-Magiera – Komag Consulting, 

Krzysztof Magiera – Komag Consulting. 

 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje: 

   Spotkanie rozpoczął pan Maciej Ciuła, który przywitał uczestników, przedstawił wykonawców 

PZO. W trakcie prezentacji omówił założenia projektu, w ramach którego realizowane są PZO dla 

17 obszarów Natura 2000 w woj. podkarpackim, zasady tworzenia dokumentów, rolę Zespołu 

Lokalnej Współpracy, formy przekazywania informacji oraz formy kontaktu z koordynatorem 

projektu PZO. 

   Następnie głos zabrał Pan Dariusz Łupicki, który w trakcie prezentacji scharakteryzował obszar, 

przedmiot ochrony, sposób oceny ich stanu. Przedstawił również zakres prac, jakie zostaną 

wykonane do następnego spotkania. 

   Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie 

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

 

 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/
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DYSKUSJA 

Maria Homlak 

Zapytała, czy jest możliwość budowy w obszarze Natura 2000 Kościół w Skalniku. 

Maciej Ciuła 

Do sprawy nowych zabudowań trzeba podejść każdorazowo indywidualnie.  Ważne jest, aby 

w samej kolonii w okresie rozrodczym nie wykonywać prac remontowych. 

Tadeusz Buczyński 

Zapytał, czy są przewidywane ograniczenia np. używanie dzwonów na wieży kościoła. 

Maciej Ciuła 

Zapytał, czy nietoperze występują w miejscu, gdzie jest dzwonnica? 

Tadeusz Buczyński 

Zaprzeczył. 

Maciej Ciuła 

Jeśli do tej pory nie przeszkadzało to nietoperzom, nie ma przesłanek, aby zmieniać cokolwiek 

w tej kwestii. 

Ryszard Brocławik 

Zapytał, czy obszar Natura 2000 Beskid Niski pokrywa się  z obszarem Natura 2000 Kościół 

w Skalniku. 

Dariusz Łupicki 

Tak. Ale jest to obszar specjalnej ochrony ptaków, który jest odrębnym planem dla innych 

przedmiotów ochrony. Te dwa plany nie kolidują ze sobą. 

Maciej Ciuła 

Poprosił uczestników o przekazaniu informacji dotyczących powołania ZLW szerszemu gronu, 

możliwościach włączenia się wszystkich zainteresowanych podmiotów, 

instytucji i osób prywatnych do ZLW, poprzez e-maile, pocztę tradycyjną, bądź 

telefonicznie. Dzięki temu, członkowie ZLW będą dostawać bezpośrednio 

zaproszenia na spotkania oraz wszelkie materiały, które już opracowano.  
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Maciej Ciuła 

Podziękował zgromadzonym za przybycie  i zakończył spotkanie. 

 

Protokół sporządziła: 

Sylwia Kowalcze-Magiera 


