
 

PROTOKÓŁ 

z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy przeprowadzonego w ramach 

opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Las Hrabeński PLH180039  

w dniu 5.II.2019 roku 

 

Spotkanie odbyło się w dniu 5 lutego 2019 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół 

w Besku. Jego organizatorem była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Miało ono na celu: przedstawienie projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie 

Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

 

PROWADZĄCY: 

Olimpia Bator – planista regionalny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Agata Kwolek – z-ca naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie   

Wojciech Cyran – specjalista ds. GIS, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie 

Konrad Kata – wykonawca projektu PZO, firma Żbik Konrad Kata  

Tomasz Wójcik – ekspert botanik  

 

UCZESTNICY: 

Beata Dołęgowska-Ziomek – Urząd Gminy Rymanów 

Alicja Kurylak – Urząd Gminy Rymanów 

Grzegorz Wołczański Urząd Gminy Rymanów  

Łukasz Ziemiański – Urząd Gminy Besko   

Jan Jaślar – Urząd Gminy Besko   

Sławomir Lubojemski - Starostwo Powiatowe w Krośnie  

Tadeusz Sudoł – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie  

Maciej Ciuła – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie  



 

Barbara Kułak – Nadleśnictwo Rymanów   

Hubert Ćwik – Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  

Adam Iżowski – Podkarpacka Izba Rolnicza 

Piotr Sołtysik   

PROGRAM SPOTKANIA: 

- Przedstawienie założeń tworzenia PZO oraz zasad współpracy w ramach Zespołu Lokalnej 

Współpracy  

- Przedstawienie informacji o obszarze, wyników prac terenowych oraz propozycji zapisów 

do dokumentacji planu zadań ochronnych w obszarze Las Hrabeński PLH180039  

- Dyskusja 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

Rozpoczęci spotkania i prezentacje: 

Spotkanie otworzyła Pani Olimpia Bator, powitała zgromadzonych gości oraz 

poinformowała o nagrywaniu spotkania w celu stworzenia protokołu ze spotkania. Następnie 

przedstawiła pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

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

W swojej prezentacji Pani Olimpia Bator przedstawiła założenia projektu, w ramach którego 

realizowane są PZO dla obszarów Natura 2000 w woj. podkarpackim, w tym zasady 

tworzenia dokumentów, rolę Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), formy przekazywania 

informacji oraz formy kontaktu z koordynatorem projektu PZO. Pani Olimpia Bator 

szczegółowo omówiła zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. 

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Wójcik. W trakcie swojej prezentacji omówił 

specyfikę obszaru i szczegółowo przedstawił wyniki monitoringu fitosocjologicznego, stan 

ochrony siedlisk oraz propozycję zapisów do dokumentacji planów zadań ochronnych.  

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  
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Dyskusja: 

Pan Sławomir Lubojemski wskazał na niejasność i zbyt dużą ogólność zapisu „wycinka 

lasu”. Poprosił o wytłumaczenie i rozwinięcie zapisu tego zagrożenia. 

Pan Tomasz Wójcik, powiedział, że nie chodzi o to, że sama wycinka jest zagrożeniem tylko 

sposób prowadzania może powodować zagrożenie. 

Pani Agata Kwolek odpowiedziała, że zapis ten wynika z rodzaju kodów zagrożeń, jakie 

można zastosować. Wskazała, iż zostanie on doprecyzowany, tak aby osoby użytkujące 

w tych lasach miały jasność. Zauważyła także, iż prace należy wykonywać zgodnie 

z Uproszczonymi Planami Urządzania Lasu, które są opiniowane przez RDOŚ i w dalszej 

perspektywie zgodne z dokumentacją planu zadań ochronnych.    

Pani Olimpia Bator przytoczyła z dokumentacji zapis wyjaśniający to zagrożenie. 

Pan Konrad Kata powiedział, że w związku z niejasnościami, zapis będzie doprecyzowany, 

aby nie budził wątpliwości.  

Głos z Sali zapytał czy działki rolnicze przylegające do lasu też są wciągnięte do obszaru 

Natura 2000 Las Hrabeński? 

Pan Konrad Kata odpowiedział, iż taka sytuacja nie ma miejsca. Stwierdził także, iż  

w ramach obecnych prac nad sporządzeniem pzo ustalono, że na etapie wyznaczania obszaru 

Natura 2000 Las Hrabeński w sposób nieprecyzyjny poprowadzono granice obszaru.  

W związku z tym na chwilę obecną zasięg obszaru Natura 2000 obejmuje kilkumetrowe 

fragmenty przylegających działek ewidencyjnych. Konieczne więc było w ramach prac nad 

pzo zaproponowanie korekty granic obszaru – dociągnięcie do granic ewidencyjnych 

poszczególnych działek. (Wyjaśnienie adnotacja na końcu protokołu) 

Pan Wojciech Cyran przedstawił szczegółowo propozycję korekty granicy na mapach. 

Pani Olimpia Bator poinformowała, iż korekta granic będzie prowadzona osobną procedurą.  

Głos z Sali zapytał jak długo może potrwać zmiana przebiegu granicy? 



 

Pani Agata Kwolek powiedziała, że po zatwierdzeniu dokumentacji planowana jest 

procedura zmian granic, jednak trudno jest określić czas na zatwierdzenie, gdyż zależy to od 

wielu czynników niezależnych wyłącznie od RDOŚ w Rzeszowie.   

Pan Tomasz Wójcik powiedział, że w ramach korekty granic będzie proponowane 

rozszerzenie zasięgu obszaru, gdyż dotyczy tego samego jednorodnego płatu siedliska w 

obrębie tej samej jednej działki ewidencyjnej.  

Pan Maciej Ciuła, zapytał z czego wynika przebieg granicy pomiędzy dwoma 

wyznaczonymi siedliskami po linii prostej?  

Pan Tomasz Wójcik odpowiedział, że wynika to z ukształtowania terenu i przebiegającego 

wąwozu. Zaznaczył, iż oba siedliska się przenikają, jednak ukształtowanie trenu pozwoliło na 

przeprowadzanie podziału wzdłuż granic ewidencyjnych, co pozwoli również na łatwiejsze 

gospodarowanie.  

 

Następnie wobec braku dalszych pytań Pani Olimpia Bator zakończyła dyskusję  

i podziękowała za spotkanie. 

 

 

 

Wyjaśnienie: adnotacja do zapytania na temat działek rolniczych położonych w obrębie 

obszaru Natura 2000 Las Hrabeński: 

 W obrębie obszaru o charakterze leśnym Las Hrabeński PLH180039 zlokalizowane są 

niewielkie, zadrzewione fragmenty działek ewidencyjnych, które są działkami rolniczymi. 

Fragmenty te nie są cenne dla obszaru - nie stwierdzono na nich przedmiotów ochrony i w 

ramach korekty granic są proponowane do wyłączenia z obszaru. Tereny otwarte, rolne nie są 

przedmiotem zainteresowania w ramach tego obszaru.      

 

 

Protokół sporządził: Konrad Kata 


