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PROTOKÓŁ 

z III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania Planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Starodub w Pełkiniach  PLH180050 

w dniu 6 listopada 2015 r.  

 

Spotkanie odbyło się w Hotelu Ligota ul. Lwowska 110 Przeworsk. 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. W czasie spotkania przedstawiono wyniki prac terenowych, 

zagrożenia dla obszaru oraz propozycje działań ochronnych i korekty granicy Obszaru. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

Przedstawienie projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 

sprawie ustanowienia Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Starodub w Pełkiniach 

PLH180050.  

 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

Maciej Ciuła – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Krzysztof Hajduk - przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Bogdan Wziątek – wykonawca Planu Zadań Ochronnych dla obszaru PLH 180050 Starodub w 

Pełkiniach, 

 

UCZESTNICY: 

Jolanta Kucab Starostwo Powiatowe w Jarosławiu 

Marcin Buczek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w 

Przeworsku 

Zofia Woźniak Urząd Gminy w Przeworsku 

Dorota Szeliga Urząd Gminy Tryńcza 
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PRZEBIEG SPOTKANIA 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje: 

Spotkanie rozpoczęła Pan Maciej Ciuła przedstawiając zebranym cel spotkania. 

Następnie głos zabrał Pan Bogdan Wziątek, który w trakcie prezentacji przedstawił projekt 

Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia 

Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Starodub w Pełkiniach PLH180050. 

Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie 

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

 

DYSKUSJA 

Pan Maciej Ciuła   

Powiedział, że na podstawie informacji, które uzyskała forma dopłat rolno-środowiskowych w 

nowym Programie Rolno-Środowiskowym ma mieć charakter degresywny czyli że procentowa 

wartość dopłaty będzie odwrotnie zależna od powierzchni gruntu jaki obejmuje.  

Pan Bogdan Wziątek  

Powiedział, że w przypadku łąk w Obszarze byłoby to najlepsze rozwiązanie ponieważ rolnikom 

bardziej opłaciłoby się ich utrzymanie.  

 

Pan Marcin Buczek  

Powiedział, że dopłata 100% przysługuje dla rolników którzy utrzymują do 50ha łąk. Stwierdził 

również, że stawki dopłat są wyższe niż w poprzednich Programach zwłaszcza jeśli rolnik 

uczestniczy w Pakiecie Środowiskowo Klimatycznym. W tym wypadku jednak wymagana jest 

ścisłe przestrzeganie zaleceń przedstawionych przez ARMiR, pakiet ten cieszy się dużym 

zainteresowaniem rolników zwłaszcza na ternach innych gmin Powiatu .  

Pani Zofia Woźniak  

Zapytała jakie opinie są wymagane aby móc uczestniczyć w tym programie.  

Pan Marcin Buczek  

http://rzeszow.rdos.gov.pl/
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Odpowiedział, że konieczne są opracowania wykonane przez eksperta rolno-środowiskowego i 

klimatycznego.  

Pani Zofia Woźniak  

Zapytała kto pokrywa koszty tych opracowań 

Pan Marcin Buczek  

Odpowiedział, że rolnik, przy czym mogą być one częściowo pokryte w ramach dopłaty przez 

ARMIR w zależności od powierzchni.  

Pan Bogdan Wziątek  

Powiedział że w przypadku Obszaru cała dokumentacje jest przygotowana i dostępna nieodpłatnie 

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

Pan Marcin Buczek 

Powiedział, że w przypadku łąk trzęślicowych dopłata do 1ha w Obszarze Natura 2000 wynosi 

1276 zł, zaś w przypadku łąk świerzych - 1083 zł.  

Pani Zofia Woźniak  

Zapytała jak jest minimalna powierzchnia działki aby móc otrzymać dopłatę.  

Pan Marcin Buczek 

Odpowiedział, że 0,1 ara.  

Pan Maciej Ciuła   

Powiedział, że po wykonaniu inwentaryzacji w ramach Planu Zadań Ochronnych powierzchnia łąk 

została dokładnie zdefiniowana, i obecnie ich przekształcenie będzie się wiązać z wszczęciem 

postępowania o odtworzenie siedliska.  

Pan Marcin Buczek  

Powiedział, że cenne przyrodniczo łąki są również chronione w ramach Programów Rolno-

Środowiskowych i obecnie jeśli zostanie stwierdzone zniszczenie takiej łąki Dyrektor Biura 

Powiatowego ARiMR będzie wysyłał do rolników objętych systemem dopłat bezpośrednich 

wezwania do przywrócenia łąki. Poinformował jednocześnie zebranych, że systematycznie będzie 

wzrastać ilość kontroli prowadzonych przez ARiMR w stosunku do rolników uczestniczących w 

programach dopłat bezpośrednich.  

Pan Maciej Ciuła   
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Powiedział, że Zarządzenie Regionalnego Dyrektora nie ma jeszcze kształtu ostatecznego i poprosił 

aby kierować pisemnie lub elektronicznie ewentualne uwagi co do zapisów Planu i Zarządzenia na 

adres Regionalnej Dyrekcji w Rzeszowie.  

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Protokół sporządził: 

Bogdan Wziątek 

 


