
 
 

 

PROTOKÓŁ 

 z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy  

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Golesz PLH180031 w dniu 08.02.2019r. 

 

 Spotkanie odbyło się w Restauracji u Schabińskiej w Jaśle. Jego organizatorem była 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Celem spotkania było przedstawienie 

projektu dokumentacji (PZO bis) POIS.02.04.00-00-0193/16, w ramach którego obecnie jest 

opracowywany projekt planu zadań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 Golesz PLH 

180031 w województwie podkarpackim (z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa w zarządzie PGL 

,,Lasy Państwowe”). Przedstawiono wyniki inwentaryzacji i oceny stanu zachowania siedlisk 

przyrodniczych będących przedmiotami ochrony, podsumowanie prac, projekt korekty przebiegu 

granic, wskazanie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony oraz omówienie 

koncepcji ochrony obszaru. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

 

1. Przywitanie i przedstawienie uczestników spotkania 

2. Podsumowanie prac wykonanych od ostatniego spotkania ZLW 

3. Omówienie wyników inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami 

ochrony 

4. Przedstawienie korekty granic 

5. Przedstawienie koncepcji ochrony obszaru 

 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

 

Dominik Wróbel – wykonawca projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Golesz PLH 180031, 

koordynator projektu, ekspert botanik 

Olimpia Bator – Planista Regionalny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

Wojciech Cyran – Specjalista ds. GIS, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 



 
 

 

UCZESTNICY: 

Małgorzata Słupczyńska – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Marek Woźniak – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Paweł Rostek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie 

Grzegorz Rachwał – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie 

Przemysław Telep – Nadleśnictwo Kołaczyce 

Beata Jagieła – Urząd Gminy Jasło 

Grażyna Różycka – Urząd Gminy Jasło 

Renata Kania – Urząd Miejski w Kołaczycach 

Joanna Pawelec – Urząd Miasta Jasła 

Wiesław Skałkowski – Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

 

 Spotkanie otworzyła pani Olimpia Bator i przywitała zgromadzonych gości. Następnie 

przedstawiła pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

zaangażowanych w projekt POIS.02.04.00-00-0193/16 oraz wykonawcę projektu PZO. Pani 

Olimpia Bator poinformowała o nagrywaniu spotkania i szczegółowo omówiła zasady 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. W swojej prezentacji przedstawiła założenia 

projektu, zasady tworzenia dokumentów, rolę Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), formy 

przekazywania informacji oraz formy kontaktu z koordynatorem projektu PZO. 

 Następnie głos zabrał Pan Dominik Wróbel, który w trakcie swojej prezentacji przedstawił 

propozycje zapisów do planu zadań ochronnych, omówił wyniki inwentaryzacji siedlisk 

przyrodniczych będącymi przedmiotami ochrony oraz projekt korekty granic dla obszaru Natura 

2000 Golesz PLH180031.  



 
 

 Prezentacja zamieszczona jest na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie 

(http//rzeszow.rdos.gov.pl) w zakładce: ,,Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 (PZO bis) POIS.02.04.00-00-0193/16”. 

 

Dyskusja: 

 

Pan Grzegorz Rachwał 

Zapytał jakie oceny stanu zachowania otrzymały siedliska będące przedmiotami ochrony. 

 

Pan Dominik Wróbel  

Odpowiedział, że zachowanie siedlisk grądowych oceniono na U2, natomiast łęgów na U1. 

Perspektywy ochrony w obydwu przypadkach na U2. 

 

Pan Grzegorz Rachwał 

Zapytał, czy oceny stanu zachowania  oznaczają niemożliwości poprawy tego stanu w przyszłości. 

 

Pan Dominik Wróbel  

Odpowiedział, że zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym będzie bardzo trudne natomiast 

nie jest nie możliwe. Zaznaczył, że czynnikiem w największym stopniu decydującym o obniżonej 

ocenie jest niedobór martwego drewna, dlatego planowane działania są obarczone wysokim 

poziomem niepewności i nie można wyżej ocenić perspektyw ochrony. 

 

Pani Renata Kania 

Zapytała jak będzie wyglądała gospodarka leśna po wprowadzeniu zapisów pzo.  

 

Pan Dominik Wróbel  

Odpowiedział, że nic się nie zmieni w tym zakresie do czasu ustanowienia nowego UPUL, jednak 

także wówczas zmiany będą nieznaczące. Podkreślił, że stosowanie zapisów o pozostawianiu 

martwego drewna, drzew biocenotycznych i 5% powierzchni do naturalnej śmierci będą stosowalne 

w ograniczonym zakresie, zwłaszcza na małych działkach. 

 

 

 



 
 

Pan Grzegorz Rachwał  

Zaznaczył, że pzo będzie dokumentem prawa miejscowego, dlatego zapisy te będą musiały być 

stosowane dosłownie, a obowiązek ten wynika między innymi z ustawy o ochronie przyrody.  

 

 

Pan Dominik Wróbel  

Odpowiedział, że stosowanie tych zapisów wypełnia pozostawienie w skali obszaru powierzchni 

znajdujących się w niedostępnych miejscach, gdzie gospodarowanie jest nieopłacalne. Spowoduje 

to, że w praktyce nic się nie zmieni w gospodarowaniu na działkach gminnych i prywatnych. 

 

Pani Renata Kania   

Zapytała, czy ewentualne pozyskiwanie drewna musi być uzgadniane z RDOŚ w Rzeszowie. 

 

Pan Dominik Wróbel  

Odpowiedział, że nie wymaga ono żadnych dodatkowych uzgodnień i powinno przebiegać na 

dotychczasowych zasadach, w zgodzie z zapisami UPUL.  

 

Pan Grzegorz Rachwał  

Zapytał, dlaczego przy ocenie siedliska U2 nie proponuje się zasadniczych zmian w gospodarce 

leśnej a jednocześnie zostaje wpisana kategoria zagrożenia "gospodarka leśna". 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że zapisy pzo mają także przeciwdziałać pogłębianiu się negatywnych zmian więc 

niekoniecznie muszą zakładać zasadnicze zmiany w sposobie gospodarowania. Ponadto wskazał, 

że zapis zagrożenia "gospodarka leśna" wynika ze sposobu kategoryzowania zagrożeń, gdyż nie ma 

kategorii zagrożenia "niewłaściwa gospodarka leśna". 

 

Pani Renata Kania 

Zapytała czy poza dotychczasową gospodarką trzeba zostawiać większą ilość martwego drewna. 

 

 

 

 



 
 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że w projekcie pzo znajduje się zapis o potrzebie pozostawiania martwego drewna. 

Zapis ten odnosi się do całego obszaru, dlatego wystarczające jest pozostawienie złomów lub 

wykrotów w miejscach niedostępnych. 

 

Pani Grażyna Różycka 

Zapytała, czy grunty gminy Jasło znajdują się w obrębie objętym pzo. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że gmina Jasło obejmuje grunty w zarządzie LP, natomiast graniczy z działkami 

gminy Kołaczyce, które objęte są bieżącym projektem pzo. 

 

Pan Grzegorz Rachwał 

Zapytał czy proponowane zapisy należy rozumieć jako stwierdzające, że podstawowe znaczenie ma 

zachowanie powierzchni leśnych w dotychczasowym użytkowaniu. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Potwierdził, że jest to kluczowy zapis, który ma zapewnić zachowanie dotychczasowego 

użytkowania przy zachowanie areału siedlisk leśnych.  

 

Pani Joanna Pawelec 

Zapytała czy w okresie ostatnich 10 lat na terenie obszaru nastąpiły jakieś istotne zmiany w 

zasobach przyrodniczych, w tym w gatunkach chronionych. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Wyjaśnił, że w części obszaru objętej opracowaniem nie nastąpiły poważne zmiany; 

zaobserwowano zwiększenie areału skrzypu olbrzymiego, który jednak nie jest już gatunkiem 

chronionym. Podkreślił, że do najcenniejszych części obszaru Golesz należy grodzisko, które 

stanowi część rezerwatu Golesz.  

 

Pani Joanna Pawelec 

Zapytała czy na cmentarzu wojskowym zostały znalezione jakieś gatunki chronione, np. buławnik 

mieczolistny. 



 
 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że znajdował ten gatunek jednak w pewnej odległości od cmentarza na gruntach LP. 

 

Pani Joanna Pawelec 

Dodała, że znajdowała go wcześniej na tym cmentarzu. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Podziękował za tę informację, jednak zaznaczył, że zgodnie z zapisami umowy z RDOŚ 

wykonawca projektu pzo musi opierać się na bieżących danych. 

 

Pan Przemysław Telep 

Zaznaczył, że granica między lasami prywatnymi a gruntami w zarządzie LP przebiega przez 

cmentarz dzieląc go mniej więcej na połowę.  

 

Pan Dominik Wróbel 

Dodał, że w tej części granicę między LP a gruntami prywatnymi wyznacza wyraźna różnica wieku 

w drzewostanie. 

 

Pan Grzegorz Rachwał  

Podkreślił, że wskaźnik "wiek drzewostanu" jest oceniony jako właściwy. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że wiek drzewostanu oceniany jest w odniesieniu w fazy rozwojowej lasu, dlatego 

mimo iż na gruntach prywatnych lasy są młodsze od tych na gruntach LP, to mogą otrzymać ocenę 

FV. 

 

Pani Olimpia Bator 

Ze względu na brak dalszych głosów podziękowała uczestnikom za spotkanie i zaprosiła na obiad. 

 

 

Sporządził: Dominik Wróbel 


