PROTOKÓŁ
z III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy
przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Las nad Braciejową PLH180023
w dniu 17.04.2019 r.

Spotkanie odbyło się w Hotelu Polonez w Dębicy. Jego organizatorem była Regionalna
Dyrekcja

Ochrony

Środowiska

w

Rzeszowie.

Celem

spotkania

było

przedstawienie

proponowanych końcowych zapisów projektu planu zadań ochronnych dla części obszaru Natura
2000 Las nad Braciejową PLH180023 poza gruntami będącymi w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, realizowanego w ramach Projektu PZObis nr
POIS.02.04.00-00-0193/16.
PROGRAM SPOTKANIA:
- Przywitanie i przedstawienie uczestników spotkania
- Przedstawienie propozycji planowanych zapisów
PROWADZĄCY I PRELEGENCI:
Dominik Wróbel – wykonawca projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Las nad Braciejową
PLH 180023; koordynator projektu; ekspert botanik, entomolog, herpetolog
Olimpia Bator – planista regionalny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Adam Smoleń – specjalista ds. merytorycznych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Rzeszowie

UCZESTNICY:
Anna Pleskacz – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
Arkadiusz Bęben – Urząd Miejski w Ropczycach
Stanisław Kosowski – Sołectwo Braciejowa Gmina Dębica
Angelika Strzałka – Starostwo Powiatowe w Dębicy
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Anna Pyszczek – Urząd Gminy Dębica
Alina Słota – Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Iwona Biduś – Urząd Miejski w Dębicy
Tomasz Baran – Urząd Miejski w Dębicy
Barbara Mirek Michalska – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Spotkanie otworzyła pani Olimpia Bator i przywitała zgromadzonych gości. Następnie
przedstawiła

pracowników

Regionalnej

Dyrekcji

Ochrony

Środowiska

w

Rzeszowie

zaangażowanych w projekt nr 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 przepisami RODO. Przedstawiła również
harmonogram dalszych prac nad projektem PZO oraz terminy realizacji i zakres prac.
Przypomniała ponadto o zasadach odpowiadania na uwagi wnoszone do dokumentacji, wskazując
iż odbywa się to nie w formie osobnych pism, tylko w tabeli 11. znajdującej się na końcu
dokumentacji planu (Zestawienie uwag i wniosków).
Następnie głos zabrał Pan Dominik Wróbel, który w trakcie swojej prezentacji przedstawił
całościowy kształt dokumentacji pzo ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych po II
spotkaniu ZLW oraz wskazując sposoby uwzględnienia przesyłanych uwag do dokumentacji
prezentowanej na drugim spotkaniu.
Prezentacja zamieszczona jest na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie w zakładce:
,,Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis) POIS.02.04.00-000193/16 (http://rzeszow.rdos.gov.pl/las-nad-braciejowa-plh180023).
Po wystąpieniach prelegentów Pani Olimpia Bator zaprosiła uczestników do zadawania
pytań i dyskusji. W związku z brakiem głosów podziękowała uczestnikom, zakończyła spotkanie i
zaprosiła na obiad.

Sporządził: Dominik Wróbel
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