
PROTOKÓŁ

ze spotkania dyskusyjnego członków Zespołu Lokalnej Współpracy

poświęconego przedstawieniu stanu zaawansowania prac oraz omówieniu bieżących zagadnień i

problemów związanych z opracowaniem przez KRAMEKO sp. z o.o. na zlecenie Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000

Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego

W dniu 30.11.2017 r. w Kinie Otryd w Lutowiskach w godz. 10:00 – 15:00, zgodnie z §3 ust. 2 pkt 5

Umowy z dnia 19.02.2014 r. Nr WPN.262.1.2014.MC odbyło się spotkanie dyskusyjne członków

Zespołu  Lokalnej  Współpracy  w  ramach  III  tury  spotkań,  o  których  mowa  w  części  E  pkt  4

Załącznika nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Lista obecności stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu.

Złożone  w formie  pisemnej  uwagi  i  wnioski  (20  kart)  stanowią  załącznik  nr  2  do  niniejszego
Protokołu.

Przebieg spotkania: 

• Przywitanie gości przez sporządzającego Projekt Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 
Bieszczady Dyrektora Regionalnej  Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wojciecha 
Wdowika.

• Przedstawienie Projektu Planu Ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady, w tym części 1 –
opis granic obszaru, zagrożenia, warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 
ochrony, wskazania do zmian w studiach i planach oraz części 2 – działania ochronne, 
wskaźniki właściwego stanu ochrony, monitoring realizacji działań ochronnych, monitoring 
stanu ochrony.

• Wyjaśnienie członkom Zespołu Lokalnej Współpracy uwarunkowań prawnych i faktycznych,
mających bezpośredni wpływ na zapisy Projektu Planu Ochrony dla Obszaru Natura 2000 
Bieszczady.

• Umożliwienie wszystkim uczestnikom zreferowanie prezentowanego stanowiska 
dotyczącego elementów Projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady w 
formie wystąpienia lub pisemnie.

• Dyskusja na temat zapisów Projektu Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady.

Na podstawie zgłoszonych uwag sformułowano następujące wnioski:

• Właściciele gruntów postulują o zwiększenie powierzchni gruntów możliwych do zabudowy 
z uwzględnieniem wydanych i prawomocnych decyzji o warunkach zabudowy.

• Uszczegółowieniu lub zmianie powinny ulec zapisy Projektu Planu Ochrony dla obszaru 
Natura 2000 w kwestii dróg, jak również gospodarki leśnej.

•  Mieszkańcy wnioskują o poprawę kwestii organizacyjnych, domagają się informacji na 
temat położenia siedlisk przyrodniczych.



• Na  spotkaniu  ZLW złożonych  zostało  wiele  wniosków głównie  dotyczących  możliwości
zabudowy gruntu, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

•  Wszystkie złożone wnioski i uwagi zostaną niezwłocznie i wnikliwie przeanalizowane przez
sporządzającego  Projekt  Planu  Ochrony  dla  obszaru  Natura  2000  Bieszczady  oraz
wykonawcę pod kątem możliwości ich uwzględnienia.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokół  sporządziła:  Adrianna  Biela


