PROTOKÓŁ
z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy
przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Starodub w Pełkiniach PLH180050
w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Spotkanie odbyło się w hotelu Coloseum w miejscowości Kruhel Pełkiński. 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 metodyki oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru wraz
wynikami prac terenowych, 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,
Bogdan Wziątek – wykonawca Planu zadań ochronnych dla obszaru PLH 180050 Starodub
w Pełkiniach,
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Michał Falkowski – ekspert botanik siedliskoznawca.
UCZESTNICY:
Jolanta Kucab - Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Piotr Bełz - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Jarosławiu
Marek Puzio - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe
w Jarosławiu
Ryszard Stec - Urząd Gminy Jarosław
Krzysztof Śmig - Sołtys Wsi Ujezna
Juliusz Wójcik - Nadleśnictwo Kańczuga
Zofia Woźniak - Urząd Gminy w Przeworsku
Marian Zając - Towarzystwo Miłośników Ziemi Pełkińskiej
Władysław Wajda - Mieszkaniec
Małgorzata Wajda - Mieszkaniec
Krzysztof Hajduk - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
.

PRZEBIEG SPOTKANIA
Rozpoczęcie spotkania i prezentacje:
Spotkanie rozpoczął Pan Maciej Ciuła, który przywitał uczestników, przedstawił
pracowników RDOŚ odpowiedzialnych za realizację projektu oraz 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 Bogdan Wziątek, który w trakcie prezentacji scharakteryzował
obszar, przedmioty ochrony, sposób oceny ich stanu oraz częściowe wyniki wykonanych prac.
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”.
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DYSKUSJA
Pan Piotr Bełz
Wyraził wątpliwość czy zalecenia ochronne związane z ochroną staroduba łąkowego nie będą
stały w sprzeczności z pracami konserwacyjnymi i odtworzeniowymi dla sieci drenarskiej oraz
cieku przepływającego przez obszar Natura 2000.
Pan Maciej Ciuła
Odpowiedział, że będzie to uzależnione od wyników inwentaryzacji terenowej.
Pan Michał Falkowski
Odpowiedział, że zalecenia ochronne nie muszą wiązać się z zakazem realizacji prac lecz mogą
np. dotyczyć okresu realizacji bądź sposobu wykonania.
Pan Bogdan Wziątek
Dodał, że dla ochrony staroduba łąkowego konieczne jest zachowanie istniejących stosunków
wodnych które uzależnione są od funkcjonowania sieci melioracyjnej, prace melioracyjne
konieczne są również dla prowadzenia działalności rolniczej.
Pan Piotr Bełz
Zapytał czy ewentualne zalecenia co do sposobu realizacji prac melioracyjnych będą
konsultowanie z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych co do możliwości ich
realizacji w określony sposób oraz czy sugestie ZMiUW będą w planie zadań ochronnych
uwzględnione.
Pan Michał Falkowski
Odpowiedział, że tak jeśli nie będą stały w sprzeczności z ochrona staroduba łąkowego. Zwrócił
również uwagę na fakt, że rowy melioracji szczegółowych nie były konserwowane od dawna na
co wskazuje stopień ich zarośnięcia.
Pan Ryszard Stec
Powiedział, że jego zdaniem granice obszaru przedstawione do konsultacji gminie Jarosław
różnią się od granic zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Jego zdaniem granice obszaru
zostały przesunięte w kierunku południowym co powoduje, że w niektórych miejscach obszar
obejmuje obejścia gospodarskie.
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Pan Maciej Ciuła
Opowiedział, że trudno mu jest się odnieść do tego stwierdzenia ponieważ prace nad granicami
obszaru były prowadzone przed powstaniem RDOŚ w Rzeszowie a on sam nie brał w nich
udziału. Jednocześnie podkreślił, że także w innych obszarach Natura 2000 granice obszaru
obejmują zabudowania gospodarskie.
Pan Ryszard Stec
Stwierdził również, że obecne granice obszaru utrudniają gminom realizację prac
odtworzeniowych w odniesieniu do sieci melioracji szczegółowych oraz ochrony przed
podtopieniami gospodarstw rolnych zwłaszcza w sytuacjach kiedy konieczne jest szybkie
podejmowanie decyzji.
Pan Krzysztof Śmig
Oświadczył że jest podobnego zdania jak Pan Ryszard Stec.
Pan Bogdan Wziątek
Odpowiedział, że jednym z celów planu zadań ochronnych jest określenie działań które nie
wpływają na stan przedmiotów ochrony lub też muszą być wykonywane. Informacje te
pozwalają jednocześnie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na uproszczenie procedury
oceny oddziaływania w odniesieniu do części prac realizowanych na terenie obszarów Natura
2000.
Pan Maciej Ciuła
Stwierdził że jednym z celów tworzenia PZO jest między innymi wypracowanie takich procedur
działań w obrębie obszaru, które z jednej strony będą zapewniać właściwy stan zachowania
przedmiotów ochrony z drugiej zaś zapewniać możliwość prowadzenia działalności rolniczej.
Pan Michał Falkowski
Zaznaczył, że na obecnym etapie prac bez dokonania inwentaryzacji terenowej siedlisk
i gatunków nie jest możliwe podanie dokładnych wskazań co do prowadzonej gospodarki,
zwłaszcza, że już wstępna wizja terenowa wykazała rozbieżności pomiędzy zapisami
Standardowego Formularza Danych.
Pan Marian Zając
Powiedział, że wszystkie działania związane z tworzeniem obszarów Natura 2000 powinny być
uzgadniane z wójtami gmin ponieważ oni są gospodarzami terenu.
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Pan Ryszard Stec
Zapytał czy możliwa jest zmiana granic obszaru Natura 2000, co pozwoliłoby na wyłączenie
z obszaru terenów na których znajdują się zabudowania gospodarskie.
Pan Maciej Ciuła
Odpowiedział, że jedyną przesłanką do zmiany granicy obszaru Natura 2000 są względy
przyrodnicze.
Pan Michał Falkowski
Dodał że obszar funkcjonuje od 4 lat i występowanie po tak krótkim czasie o zmianę granic
byłoby prawdopodobnie odebrane przez Komisję Europejską jako bezzasadne.
Pan Ryszard Stec
Zapytał czy możliwe jest zorganizowanie dodatkowych spotkań z mieszkańcami poszczególnych
wsi a zwłaszcza dla osób na których działki znajdują się w granicach obszaru. Zaproponował
przy tym, żeby spotkania takie odbywały się w niedzielę ze względu na prace polowe.
Pan Maciej Ciuła
Odpowiedział, że projekt przewiduje taką możliwość. Poinformował również zebranych że
następne spotkanie odbędzie się na terenie gminy Przeworsk. Poprosił również obecnych
o rozpowszechnienie informacji o ZLW tak aby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć
w spotkaniach.
Pan Michał Falkowski
Powiedział, że możliwe będzie spotkanie z mieszkańcami w czasie realizacji badań terenowych
realizowanych na terenie obszaru.
Pani Zofia Woźniak
Zapytała czy możliwe będzie uzyskanie dokładnych informacji co do działek ewidencyjnych
które znajdują się w granicach obszaru Natura 2000.
Pan Bogdan Wziątek
Odpowiedział, że po wykonaniu badań terenowych zostanie sporządzona mapa, na której
zamieszczone zostaną obszary występowania siedlisk przyrodniczych, stanowiska występowania
staroduba łąkowego i działki ewidencyjne. Mapa ta zostanie udostępniona zainteresowanym
mieszkańcom aby mogli zapoznać się z lokalizacją przedmiotów ochrony.
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Pan Maciej Ciuła
Wskazał jeszcze raz na potrzebę zorganizowania akcji informacyjnej wśród mieszkańców gmin
zwłaszcza tych których grunty znajdują się w granicach obszaru Natura 2000, po czym
podziękował wszystkim i zakończył spotkanie.

Protokół sporządził:
Bogdan Wziątek
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