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Łukawiec PLH180024 

Powierzchnia: 2270.18 ha. 

 

Status: obszar zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją Komisji 

Europejskiej 2011/64/UE [decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na 

mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny, 

notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  

L 33/146 z 08.02.2011]. Aktualny status prawny, powierzchnia obszaru oraz jego 

współrzędne geograficzne regulowane są na mocy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 

2015/69 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia ósmego zaktualizowanego wykazu 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny [notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9072]. 

 

Położenie administracyjne: województwo podkarpackie, powiat lubaczowski, gmina 

Wielkie Oczy (m. Wielkie Oczy, Bihale, Majdan Lipowiecki, Kobylnica Ruska, Łukawiec), 

gmina Lubaczów (m. Szczutków), powiat jarosławski, gmina Laszki (m. Czerniawka, 

Tuchla). 

 

Istniejące formy ochrony: rezerwat przyrody Moczary – powierzchnia 0.12 km². 

 

Opis obszaru: Obszar o charakterze leśno-łąkowym, dodatkowo wzdłuż cieków wodnych 

i w wilgotnych zagłębieniach spotyka się kilka rodzajów łęgów oraz na terenach otwartych, 

zbiorowiska torfowisk niskich i przejściowych. Na niektórych z nich spotykane są dwa 

gatunki subatlantyckie na skraju zwartego zasięgu: przesiąkra okółkowa Hydrocotyle vulgaris 

i gośdzieniec okółkowy Illecebrum verticillatum. Podobny charakter mają odnalezione 

w grądach stanowiska złoci pochwolistnej Gagea spathacea. Wśród stwierdzonych 

dotychczas na terenie ostoi gatunków roślin, 12 zamieszczonych jest na krajowej czerwonej 

liście, spośród pozostałych 18 podlega w Polsce ochronie gatunkowej. Ponad 80% obszaru 

wyznaczonej ostoi zajmują lasy liściaste, mieszane i (w mniejszym stopniu) iglaste.  

Najcenniejszym gatunkiem spotykanym na obszarze ostoi jest umieszczone w Załączniku 

II Dyrektywy Siedliskowej (kod 1898) ponikło kraińskie Eleocharis carniolica, występujące 

tu na północnym skraju zasięgu generalnego i w odległości ponad 100 km na północ od 

najbliższych potwierdzonych stanowisk (w Karpatach Wschodnich). Jest to zarazem jedyne 

potwierdzone w ostatnich latach jego stanowisko niżowe w Polsce. Gatunek, w liczbie 

niewiele ponad 200 osobników, zajmuje tu bardzo niewielkie powierzchnie (kilkanaście arów 

licząc wg zasięgu siedliska, a zaledwie kilkadziesiąt m
2
 licząc zwarte płaty) na 

3 stanowiskach odległych od siebie po ok. 5 km.  

Ostoja obejmuje kilkadziesiąt hektarów łąk, w tym miejscami dobrze zachowane łąki 

trzęślicowe z szeregiem cennych gatunków roślin i motyli. Wśród tych ostatnich są 4 gatunki 

z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej tj.: Maculinea teleius (kod 1059), Lycaena dispar 

(1060), Maculinea nausithous (1061) oraz Euphydryas aurinia (1065). Dla tego ostatniego 

gatunku ostoja Łukawiec jest jednym z bardzo niewielu potwierdzonych w ostatnich latach 

miejsc występowania w tej części Polski, a przez to kluczowym obszarem jego ochrony na 

Podkarpaciu.  
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Przedmioty ochrony obszaru: 

Przedmiotami ochrony (wg SDF) w obszarze Natura 2000 Łukawiec PLH180024 jest 7 typów 

siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, oraz 5 gatunków zwierząt 

i 1 gatunek rośliny z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Wymieniono je poniżej. 

 

 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Monilion; 

 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska Scheuchzerio-Caricetea; 

 9110 Kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion; 

 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetu; 

 91D0 Bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum 

i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne; 

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe; 

 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum; 

 1188 Kumak nizinny Bombina bombina; 

 1898 Ponikło kraińskie Eleocharis carniolica; 

 1065 Przeplatka aurinia Euphydras aurinia; 

 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar; 

 1061 Modraszek nausitous Maculinea nausithous; 

 1059 Modraszek telejus Maculinea teleius. 

 

Założenia: 

1. Plan zadań ochronnych dotyczyć będzie całego obszaru Natura 2000 – 

nie stwierdzono by zachodziły przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy 

o ochronie przyrody; 

2. Jego głównym celem będzie określenie działań i sformułowanie zapisów 

pozwalających na skuteczną ochronę siedlisk i gatunków wskazanych jako przedmioty 

ochrony; wykonane zostaną również ekspertyzy służące uzupełnieniu informacji  

o obszarze;  

3. Lista przedmiotów ochrony może ulec zmianie w toku prac nad projektem planu. 

 

Projekt sporządza sprawujący nadzór nad obszarem, którym w przypadku obszaru jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

 

Plan zadań ochronnych (PZO) jest narzędziem ochrony siedlisk i gatunków stanowiących 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Ustalenia planu mogą jednak dotyczyć również 

terenów znajdujących się poza granicami obszaru, jeśli są istotne dla zachowania lub 

przywrócenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz zachowania spójności 

sieci Natura 2000, w tym utrzymania korytarzy migracyjnych. Podstawowym celem 

opracowania projektu PZO jest szybkie podjęcie działań, niezbędnych do zachowania 

przedmiotów ochrony. Obowiązek sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2013 r.; poz. 627 z późn. zm.). Szczegółowy zakres dokumentu określa rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34; poz.186 z późn. zm.). 



 

  3 

 

 

Zakres prac koniecznych dla sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

obejmuje: 

 opisanie granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej;  

 zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach 

ochrony, istotnych dla ich ochrony; 

 ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony; 

 ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń; 

 ustalenie celów działań ochronnych;  

 ustalenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów działań ochronnych; 

 ustalenie koniecznych zmian obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego;  

 ocenę potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru oraz terminu 

jego sporządzenia; 

 sporządzenie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych w formie elektronicznej, 

opracowanej w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień 

graficznych, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych. 

 

PZO sporządza się w oparciu o istniejącą i możliwą do szybkiego zebrania wiedzę na temat 

obszaru Natura 2000. W ramach procesu planistycznego należy przeprowadzić niezbędne 

badania terenowe. 

Plan zadań ochronnych sporządza się na okres 10 lat. Jest on ustanawiany zarządzeniem 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska.  

 

Skutki ustanowionego PZO dla obszaru Natura 2000 to między innymi: 

 określenie zakresu rzeczowego i kosztów działań niezbędnych dla ochrony obszaru wraz 

z ich harmonogramem, umożliwiającym występowanie o środki na ich wykonanie; 

 ustanowienie formalnych podstaw występowania o środki na wykonanie niezbędnych 

prac; 

 podsumowanie wiedzy o obszarze i przedmiotach ochrony, służącej do późniejszego 

śledzenia zmian oraz określenie w jakim zakresie wymaga uzupełnienia; 

 ustalenie systemu monitorowania stanu przedmiotów ochrony, w tym skutków 

prowadzonych działań ochronnych; 

 ułatwienie kwalifikowania przedsięwzięć/działań pod kątem możliwości wywierania 

negatywnego wpływu na obszar, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie/działania nie ujęte 

w planie jako zagrożenia należy traktować jako mogące potencjalnie znacząco 

negatywnie oddziaływać na obszar; 

 określenie „założeń ochrony obszaru” i celów planu zadań ochronnych jako „punktu 

odniesienia” dla ocen oddziaływania przedsięwzięć/działań na obszar Natura 2000 oraz 

dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów; 

 wskazanie ryzykownych/niewłaściwych zapisów w istniejących studiach i planach  

z punktu widzenia ochrony obszaru; 

 jest podstawą do zastosowania w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody; 

 uregulowanie zasad wdrażania programów rolnośrodowiskowych, które muszą być 

zgodne z zapisami PZO; 

 opisanie nowo znalezionych gatunków lub siedlisk, które powinny być przedmiotami 
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ochrony w obszarze (umożliwia to m.in. stosowanie wobec nich art. 6(4) Dyrektywy 

siedliskowej);  

 określenie konieczności sporządzenia planu ochrony oraz zmian/modyfikacji 

SDF/granicy obszaru. 

 

PZO nie jest sposobem na zwolnienie jakichkolwiek działań z obowiązujących procedur, 

np. PZO nie zastąpi, w stosunku do żadnych planów ani przedsięwzięć, procedury oceny 

oddziaływania na obszar Natura 2000. 

 

W celu zapewnienia udziału społeczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów 

prowadzących działalność w obszarze Natura 2000 lub w inny sposób z nim związanych, 

przygotowanie projektu PZO będzie jawne na wszystkich etapach prac. Zainteresowane osoby 

i instytucje będą mogły aktywnie uczestniczyć w procesie planowania jako członkowie 

Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). Udział przedstawicieli różnych instytucji, grup 

społecznych i profesji pozwoli zoptymalizować proces planowania PZO. Skład ZLW będzie 

mógł być w dowolnym etapie prac poszerzony o osoby lub instytucje pragnące wziąć udział 

w procesie przygotowania projektu PZO. W pracach nad projektem PZO przewidziano  

co najmniej 3 spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, których celem będzie przedstawienie 

oraz przedyskutowanie zagadnień dotyczących projektu PZO. 

 

Informacja o postępie prac, prowadzonych spotkaniach i dokonywanych uzgodnieniach 

będzie zamieszczana na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie. Kontakt z członkami ZLW 

będzie utrzymywany także przez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie. Za pośrednictwem 

dostępnych kanałów teleinformatycznych będzie można zapoznawać się z bieżącym stanem 

prac nad projektem Planu i zgłaszać uwagi i wnioski podczas procesu planistycznego. 

 

Koordynatorem prac nad projektem PZO jest Pani Marlena Leszczyńska-Sędlak 

(tel. 601140288, e-mail: marlena.leszczynska-sedlak@ek-kom.pl). Informacji na temat 

powstających dokumentów udzielają: Pan Maciej Ciuła (e-mail: 

maciej.ciula.rzeszow@rdos.gov.pl, tel. 177850044, wew. 664 – sprawy finansowe) i Pani 

Barbara Antosyk (e-mail: barbara.antosyk.rzeszow@rdos.gov.pl, tel.  177850044, wew. 666 – 

sprawy merytoryczne). 
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