
 
PROTOKÓŁ 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Las na Braciejową PLH180023 

w dniu 23.07.2018 r. 

 
Spotkanie odbyło się w Hotelu Polonez w Dębicy. Jego organizatorem była 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Celem spotkania było 
przedstawienie projektu (PZO bis) POIS.02.04.00-00-0193/16, w ramach którego 

obecnie opracowywany jest projekt planu zadań ochronnych dla części obszaru 

Natura 2000 Las nad Braciejową PLH180023 poza gruntami będącymi w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, metodyki przygotowania 
planu zadań ochronnych, zasad funkcjonowania Zespołu Lokalnej Współpracy, 

a także charakterystyki obszaru – przebiegu granic, przedmiotów ochrony (siedlisk 
przyrodniczych, gatunków zwierząt) i głównych zagrożeń. 
 
PROGRAM SPOTKANIA: 

- prezentacja zespołu zaangażowanego w proces powstawania PZO (RDOŚ 
w Rzeszowie, wykonawca projektu PZO); 

- ogólne założenia tworzenia PZO; 

- przedstawienie informacji o obszarze, zebranych i wstępnie przeanalizowanych 
przez koordynatora PZO; 

- identyfikacja brakujących danych; 

- podanie zakresu weryfikacji i uzupełnienia zgromadzonych danych; 

- 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. 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

Barbara Antosyk – Planista regionalny – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie, 



 
Dominik Wróbel – wykonawca projektu planu zadań ochronnych,  

 
UCZESTNICY: 

Marek Brożyna - Nadleśnictwo Dębica Leśnictwo Wolica 
Janusz Szafiński -Nadleśnictwo Dębica 
Tomasz Ryba – Nadleśnictwo Dębica Tomasz Mordyl – Nadleśnictwo Dębica  
Barbara Mirek Michalska – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie 
Mariusz Waśko – Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej 
Ewa Laskowska – Starostwo Powiatowe w Dębicy 
Anna Pleskacz – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 
Józefa Ćwik – Urząd Gminy Dębica Sołectwo Gumniska 
Anna Pyszczek – Urząd Gminy Dębica 
Stanisław Kosowski – Sołectwo Braciejowa Gmina Dębica 
Maciej Ciuła – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie 
Wacław Kmiecik – Mieszkaniec Braciejowej 
Olimpia Bator – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
 
PRZEBIEG SPOTKANIA 
 
Rozpoczęcie spotkania i prezentacje 
 
Spotkanie rozpoczęła pani Barbara Antosyk, która przywitała zaproszonych gości 
oraz przedstawiła zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
W trakcie swojej prezentacji omówiła założenia projektu, podała zasady tworzenia 

i zawartość planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz omówiła skład 

i rolę Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) 
 
Następnie głos zabrał Pan Dominik Wróbel, który w trakcie prezentacji 
scharakteryzował obszar omawiając jego położenie, powierzchnię, przedmioty 

ochrony oraz zagrożenia. Przedstawione zostały także zasady współpracy ZLW, 

formy kontaktu z koordynatorem projektu planu oraz określono prace jakie zostaną 

wykonane do kolejnego spotkania. 
 
Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ 

w Rzeszowie w zakładce ,,Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 (PZO bis) POIS.02.04.00-00-0193/16  
(http://rzeszow.rdos.gov.pl/las-nad-braciejowa-plh180023). 
 
 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/las-nad-braciejowa-plh180023


 
Dyskusja: 
 
Pani Barbara Mirek Michalska 
 
Podkreśliła, że z całej powierzchni obszaru Natura 2000 Las nad Braciejową, czyli 

1440 ha powierzchni, prace prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

środowiska w Rzeszowie obejmą jedynie 56 ha innych własności niż Lasy 

Państwowe. W związku z tym prowadzona w ramach projektu inwentaryzacja 
przyrodnicza nie obejmuje całego obszaru Natura 2000 a tylko część objętą pracami. 

Wyjaśniła, jednocześnie że zasięg siedlisk przyrodniczych w obrębie gruntów 

będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy została wykonana 

w latach wcześniejszych przez prof. Jana Bodziarczyka więc zarówno ich 

powierzchnia jak i stan zachowania jest rozpoznany prawidłowo. 
 
Pani Barbara Antosyk 
 
Dodała, że dane przyrodnicze zebrane przez Lasy Państwowe (dalej LP) zostały 

przekazane do RDOŚ. 
 
Pani Barbara Antosyk 
 
Zwróciła się do przedstawicieli samorządów lokalnych z prośbą o przekazywanie 

właścicielom gruntów objętych projektem informacji o podejmowanych działaniach. 

Zaznaczyła, że możliwe jest przekazanie numerów przedmiotowych działek, w celu 

dokładnej identyfikacji osób zainteresowanych uczestnictwem w ZLW. Podkreśliła, że 

ze względu na ochronę danych osobowych RDOŚ ma ograniczone możliwości 

nawiązywanie kontaktu z osobami prywatnymi. 
Poprosiła również przedstawicieli LP o zweryfikowanie konturów, w których 

kontaktują się płaty objęte projektem pzo z gruntami LP.  
Dodała, że w ramach projektu będą prowadzone drobne korekty granic ale są one 

objęte odrębną procedurą niż tworzenie samego pzo. 
 
Pan Janusz Szafiński  
 
Zaproponował, aby weryfikację granic prowadzić w oparciu o wydzielenia działek 

ewidencyjnych. 
 
Pani Barbara Antosyk 
 
Odpowiedziała, że korekty i ewentualne zmiany będą prowadzone w oparciu 

o przekazane ze starostwa granice i numery działek ewidencyjnych. 



 
 
Pan Maciej Ciuła 
 
Dodał, że w co najmniej dwóch miejscach istnieją rozbieżności w przebiegu granic 

obszaru objętego pracami w ramach projektu a przebiegiem granic ewidencyjnych 

działek pozostających w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Krośnie. Zadeklarował, że sprawdzi to szczegółowo i przekaże stosowną 

informację wykonawcy projektu pzo. 
 
 
Pani Barbara Antosyk 
 
W związku z brakiem dalszych pytań zaprosiła do kameralnych dyskusji przy 

mapach, a także zaprosiła uczestników ZLW na obiad. 
 
 
Sporządził: 
 
Dominik Wróbel 


