
 

PROTOKÓŁ  

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy  

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Las Hrabeński PLH180039  

w dniu 15 V 2018 roku 

 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Rymanów, ul. Mitkowskiego 14 A. 

Jego organizatorem była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Miało ono 

na celu: przedstawienie projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań 

Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących  

z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko. 

 

PROWADZĄCY: 

Barbara Antosyk – planista regionalny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie, 

Olimpia Bator – asystent planisty regionalnego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie,  

Konrad Kata – wykonawca i koordynator projektu PZO, Żbik Konrad Kata,  

Tomasz Wójcik – wykonawca projektu PZO, ekspert botanik, Uniwersytet Rzeszowski  

 

UCZESTNICY: 

Jan Materniak – Urząd Gminy Rymanów  

Beata Dołęgowska-Ziomek – Urząd Gminy Rymanów  

Alicja Kurylak – Urząd Gminy Rymanów  

Krystyna Przybyło-Ostap – Urząd Gminy Besko   

Paweł Mazur – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  

Sławomir Lubojemski  - Starostwo Powiatowe w Krośnie  

Tadeusz Sudoł – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie  

Maciej Ciuła – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie  

Paweł Panaś – Nadleśnictwo Rymanów   

Ewa Szlun – Podkarpacka Izba Rolnicza  



 

Marek Silarski – Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  

Kinga Dziamara-Trybus – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Rzeszowie Sekcja 

Zamiejscowa Krosno  

Józef Pelczar – Sołtys wsi Łazy   

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

- Prezentacje 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 danych  

w ramach obszaru Las Hrabeński PLH180039; 

- 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. 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

Spotkanie otworzyła Pani Barbara Antosyk, która powitała zgromadzonych gości. 

Następnie przedstawiła pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie zaangażowanych w projekt POIS.02.04.00-00-0193/16 oraz wykonawców 

projektu PZO. Pani Barbara Antosyk poinformowała o nagrywaniu spotkania i zasadach 

zamieszczenia informacji w protokole ze spotkania, a także przedstawiła plan spotkania. 

Poinformowała o chęci dotarcia do jak największego grona zainteresowanych osób i poprosiła 

zebranych o pomoc w tej kwestii. Poinformowała, że ze spotkania będzie sporządzony 

protokół. Dodatkowo wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na stronie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie . 

Następnie Pan Jan Materniak w imieniu Gminy Rymanów przywitał wszystkich 

zgromadzonych gości na I spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy  dla obszaru Natura 2000 

Las Hrabeński.  

 

 



 

Następnie głos zabrał Pan Konrad Kata, który w trakcie prezentacji 

scharakteryzował obszar i przedstawił przedmioty ochrony obszaru. Przedstawił również 

zakres prac, jakie zostaną wykonane w ramach dokumentacji obszaru.  

Kolejną prezentację wygłosił Pan Tomasz Wójcik przybliżając siedliska grądu 

środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego oraz jaworzyn i lasów klonowo - lipowych na 

stokach i zboczach.  Scharakteryzował metodykę monitoringu tych siedlisk oraz możliwe 

zagrożenia i działania ochronne. 

Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ  

w Rzeszowie (http://rzeszow.rdos.gov.pl) w zakładce „Natura 2000, Plany zadań ochronnych, 

Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis) POIS.02.04.00-

00-0193/16, Las Hrabeński”. Link http://rzeszow.rdos.gov.pl/las-hrabenski-plh180039  

Następnie Pani Barbara Antosyk przybliżyła założenia tworzenia planu zadań 

ochronnych, jego role i cele. Omówiła także zasady współpracy w ramach Zespołu Lokalnej 

Współpracy. Poprosiła również o dotarcie do właścicieli gruntów, aby mogli oni uczestniczyć 

w kolejnych spotkaniach Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach tworzenia dokumentacji 

dla obszaru Natura 2000 Las Hrabeński.  

Na koniec prezentacji Pani Barbara Antosyk zaprosiła do dyskusji. 

Pan Jan Materniak  zapytał, czy dla właścicieli gruntów, gdzie znajdują  się cenne siedliska, 

będzie wprowadzony zakaz wycinki drzew. Zapytał również o okoliczne tereny, które 

stanowią młode drzewostany, głównie modrzewiowe, czy będą dla nich proponowane jakieś 

działania  i czy może to stanowić zagrożenie dla obszaru Natura 2000 Las Hrabeński. 

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała, że w przypadku jaworzyn podręczniki metodyczne 

zalecają brak ingerencji w to siedlisko, jednak ze względu na brak możliwości finasowania  

będzie próba doprecyzowania zapisów w dokumentacji, które będą pozwalały na ingerencję. 

Stwierdziła, że po wstępnej inwentaryzacji wygląda na to, iż stan tych siedlisk jest dobry i być 

może nie będą potrzebne żadne zabiegi ochronne. Odpowiedziała, że  

w przypadku otaczających drzewostanów, składających się z modrzewia, nie powinny one 

stanowić zagrożenia dla obszaru. Powiedziała również, że w ramach dokumentacji nie będą 

planowane zadania ochronne dla  terenów zewnętrznych obszaru Natura 2000, gdyż  

z założenia obszary takie nie mają otulin. 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/pois-02-04-00-00-0193
http://rzeszow.rdos.gov.pl/pois-02-04-00-00-0193
http://rzeszow.rdos.gov.pl/las-hrabenski-plh180039


 

Pan Jan Materniak  zapytał, jak informować nowe osoby zainteresowane tym obszarem,  

w szczególności właścicieli gruntów, aby mogły uczestniczyć w spotkaniach Zespołu.  

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała, że na każdym etapie takie osoby mogą się przyłączyć 

i najlepiej jak skontaktują się z RDOŚ Rzeszów i zostaną dołączone do listy Zespołu Lokalnej 

Współpracy. Wtedy będą informowane o wszystkich działaniach podejmowanych w ramach 

prac nad dokumentacją dla tego obszaru.  

Głos z Sali poprosił o numery działek ewidencyjnych, gdyż to ułatwiłoby dotarcie do 

właścicieli gruntów. 

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała że numery działek będą przekazane. Podkreśliła, że 

RDOŚ nie jest w stanie uzyskać danych właścicieli gruntów ze względu na ochronę danych 

osobowych. 

Głos z Sali stwierdził, że na części terenów obowiązuje Uproszczony Plan Urządzania Lasu, 

który określa już postepowanie prowadzenia cięć i pielęgnacji, w związku z tym zakaz 

jakichkolwiek ingerencji może nie być zgodny z obowiązującym dokumentem. 

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała że na obecnym etapie nie są jeszcze proponowane 

żadne działania ochronne, w tym zakazy. Obecnie wszystkie działania będą uzależnione od 

badań terenowych i oceny występujących siedlisk. Powiedziała, że  

w przypadku zaproponowania działań ochronnych i tworzenia nowego Uproszczonego Planu 

Urządzania Lasu  będzie wymagane, aby uwzględniały zapisy planu zadań ochronnych. 

Stwierdziła, że na obecnym etapie nie wiadomo, jak będą wyglądały zapisy działań 

ochronnych dla terenów lasów prywatnych. Podkreśliła, że szczególnie ważna jest wzajemna 

współpraca i znalezienie porozumienia zaznaczając, że dzięki temu będzie można 

wypracować kompromisowe zapisy działań ochronnych. 

Pan Maciej Ciuła zapytał, czy uwagi będzie można składać dopiero na III spotkaniu Zespołu 

Lokalnej Współpracy.  

Pan Konrad Kata odpowiedział, że nie, gdyż uwagi można składać na każdym etapie 

tworzenia Dokumentacji. Odpowiedział, że na 3 spotkaniu będzie można składać uwagi do 

kompletnego dokumentu. Obecnie dokument jest w trackie tworzenia.   

 



 

Pani Barbara Antosyk powiedziała, że projekt dokumentu będzie podlegał jeszcze 21 

dniowym konsultacjom społecznym i również w tym okresie do gotowego dokumentu będzie 

można składać uwagi. Do każdej uwagi RDOŚ będzie się ustosunkowywał.  

Pan Maciej Ciuła zapytał, czy w ramach prac terenowych będą prowadzone tylko badania 

fitosocjologiczne. 

Pan Tomasz Wójcik odpowiedział, że główne prace będą dotyczyły fitosocjologii. Będą 

jednak prowadzone wszystkie badania potrzebne do oceny wskaźników siedliska np. będzie 

prowadzona ocena ilości martwego drewna.  

Pan Maciej Ciuła zapytał, czy informacja z prezentacji dotycząca biernej ochrony 

rezerwatowej dla wskazanych siedlisk jest informacją wskazaną z podręczników, czy 

proponowaną dla tego obszaru, gdyż uważa, że bierna ochrona rezerwatowa nie jest najlepszą 

ochroną takich siedlisk.  

Pan Tomasz Wójcik odpowiedział, że prezentowane zapisy są przytoczone  

z podręczników, a nie jest to propozycja dla siedlisk w ramach tego obszaru. Szczegóły 

zagrożeń, czy działań ochronnych będą zaprezentowane na kolejnym spotkaniu. Aktualnie 

stwierdził po wstępnej wizycie, że siedliska są bardzo dobrze zachowane.  

Pan Maciej Ciuła stwierdził, że ochrona rezerwatowa w takim razie mogłaby wręcz 

zniszczyć to siedlisko. Zapytał, czy w przypadku jaworzyn jest możliwość dopuszczenia do 

użytkowania.  

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała, że na obecnym etapie trudno powiedzieć jak będą 

wyglądały propozycje zapisów. Powiedziała, że będzie to uzależnione od wyników prac 

terenowych.   

Pan Maciej Ciuła powiedział, że pozostawienie jaworzyn bez użytkowania nie jest 

odpowiednim sposobem gospodarowania i może nie sprzyjać ochronie tego siedliska. Pani 

Barbara Antosyk odpowiedziała, że w wytycznych zaproponowano, aby nie użytkować 

jaworzyn. Stwierdziła, że ze względu na to, że są to grunty prywatne, zapisy prawdopodobnie 

nie będą tak restrykcyjne, jak w podręcznikach monitoringu.   

Głos z sali zapytał, czy można skorygować granice, tak aby wyłączyć tereny prywatne.  



 

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała, że w ramach dokumentacji możliwa jest korekta 

granicy, jednak na pewno nie będzie propozycji wyłączania obszarów ze względu na 

własność. Granice mogłyby być korygowane, gdyby na danym terenie nie było siedliska 

naturowego.  

Pan Tomasz Wójcik powiedział, że jaworzyny rosnące na stromych zboczach zazwyczaj 

najlepiej się chroni, zgodnie z literaturą naukową, pozostawiając bez ingerencji. Uważa się, że 

możliwe jest dopuszczenie gospodarowania, jednak przeważnie użytkowanie  

w takich terenach jest bardzo trudne. 

Głos z sali zapytał, jak zakaz użytkowania w terenach leśnych ma się do dobrej praktyki w 

zakresie gospodarki leśnej. 

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała, że w ramach dokumentacji będzie poddana analiza 

rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej  

i jaki mają one wpływ na obszar Natura 2000 Las Hrabeński. 

Pan Paweł Panaś powiedział, że często jest problem z ustaleniem właścicieli działek gdyż 

np. nie żyją. Powiedział, że użytkowanie lasów odbywa się w sposób pokoleniowy mimo, że 

przez długi czas las może pozostawać nieużytkowany to w pewnym okresie dochodzi do 

użytkowania i masowych cięć. Powiedział, że właściciele powinni być  

w pierwszej kolejności poinformowani o przystąpieniu do sporządzania planu zadań 

ochronnych.  

Pani Barbara Antosyk powiedziała, że będzie analiza UPUL w stosunku do 

przedmiotowego obszaru. RDOŚ Rzeszów starała się przy różnych obszarach Natura 2000 

uzyskać dane osobowe, jednak jest to nieskuteczne ze względu na ochronę danych 

osobowych. Poprosiła o poinformowanie właścicieli, jeśli uczestnicy mogą do nich dotrzeć. 

Głos z Sali powiedział, że bardzo ważne jest aby przedstawić numery konkretnych działek 

ewidencyjnych. 

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała, że lista z numerami działek będzie przesłana. 

Pan Konrad  Kata powiedział, że w przypadku działek ewidencyjnych dla tego obszaru 

granica nie przebiega idealnie po działkach ewidencyjnych i obejmuje też części działek 

ewidencyjnych w bardzo małej powierzchni. 



 

Pan Jan Materniak  powiedział, że takie przypadki są częste w gminie ze względu na  

przesunięcie działek na mapach, względem tego co jest w terenie.  

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała, że w ramach dokumentacji, jeżeli będzie to zasadne, 

zostanie skorygowana granica i poprowadzona po granicy działek ewidencyjnych.  

Następnie wobec braku pytań  Pani Barbara Antosyk zakończyła dyskusję  

i podziękowała za spotkanie. 

 

 

Protokół sporządził: Konrad Kata 


