
 
 

 

PROTOKÓŁ 

z  II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Las nad Braciejową PLH180023  

w dniu 01.02.2019 r. 

 

 Spotkanie odbyło się w Hotelu Polonez w Dębicy. 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 Las nad Braciejową PLH 180023 

poza gruntami będącymi w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

W ramach spotkania zaprezentowano wyniki inwentaryzacji i oceny stanu ochrony gatunków 

zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony, podsumowanie prac, 

przestawienie propozycji zmian przebiegu granic, wskazanie istniejących i potencjalnych zagrożeń 

dla przedmiotów ochrony oraz omówienie koncepcji ochrony obszaru. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

- Przywitanie i przedstawienie uczestników spotkania 

- Podsumowanie prac wykonanych od ostatniego spotkania ZLW 

- Omówienie wyników inwentaryzacji i oceny stanu ochrony gatunków zwierząt i siedlisk 

przyrodniczych będących przedmiotami ochrony 

- Przedstawienie koncepcji ochrony obszaru 

- Przedstawienie korekty granic 

 



 
 
PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

Dominik Wróbel – wykonawca projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Las nad Braciejową 

PLH 180023; 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, 

Antoni Pomykała – p.o. z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

 
UCZESTNICY: 

Tomasz Ryba – Nadleśnictwo Dębica 

Andrzej Trzeciak – Nadleśnictwo Dębica 

Barbara Mirek Michalska – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie 

Stanisław Kosowski – Sołectwo Braciejowa Gmina Dębica 

Anna Pyszczek – Urząd Gminy Dębica 

Józefa Ćwik – Urząd Gminy Dębica Sołectwo Gumniska 

Lucyna Zymyn – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Marek Woźniak – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Alina Słota – Starostwo powiatowe w Ropczycach 

Angelika Strzałka – Starostwo powiatowe w Dębicy 

Damian Wojtula – Burmistrz Miasta Dębica 

Iwona Biduś – Urząd Miejski w Dębicy 

Magdalena Lis – Urząd Miejski w Dębicy 

Julian Hadzała – Rada Osiedla Gawrzyłowa – Mickiewicza 

Władysław Ciebień – Sołtys Stasiówki 

Marian Kędzior – Mieszkaniec Dębicy 

Jarosław Pieniądz – Mieszkaniec Dębicy 

Krzysztof Susz – Mieszkaniec Dębicy 

Zbigniew Wilk – Mieszkaniec Dębicy 
 

 

 



 
 
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, projekt korekty granic obszaru, wyniki 

inwentaryzacji i oceny stanu ochrony gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych będącymi 

przedmiotami ochrony. Prezentacja zamieszczona jest na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie 

w zakładce: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis) 

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

 

Dyskusja: 

 

Pan Julian Hadzała 

Zapytał o możliwości zagospodarowania działek budowlanych w obrębie obszaru, wskazując, że na 

skraju osiedla Gawrzyłowa znajdują się działki niezalesione i zabudowane. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, przedstawiając na mapie, że w obrębie obszaru nie ma takich działek, a we 

wskazanej części obszaru nie ma również działek niezalesionych. 

 

Pani Magdalena Lis 

Wyjaśniła, że wskazane przez Pana Hadzałę działki są zaznaczone na jego mapie, gdyż w 

niewielkiej części znajdują się w obszarze, a zostały one wytypowane po numerach ewidencyjnych. 

 

Pan Julian Hadzała 

Zapytał jaką działalność można prowadzić na działkach leśnych pozostających w obszarze. 

 

 

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


 
 
Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że należy tam zachować dotychczasowe użytkowanie, zgodnie z UPUL, 

z uwzględnieniem zasad określonych w działaniach ochronnych w PZO. 

 

Mieszkanka Dębicy 

Zapytała, czy dopuszczalna będzie wycinka drzew na własny użytek. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Potwierdził, że będzie to możliwe w zgodzie z zapisami UPUL. Zaznaczył, że w nowych UPUL-

ach powinny zostać wprowadzone zapisy wprowadzające między innymi obowiązek pozostawiania 

niewielkiej powierzchni, 5% drzewostanu, do naturalnej śmieci i rozkładu drewna. 

 

Mieszkaniec Dębicy 

Zadał pytanie dotyczące zmian w zagospodarowaniu jego działki, wskazując ją na mapie. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Wyjaśnił, że nie następuje tam żadna zmiana, poza korektą granicy w sąsiedztwie tej działki. 

Dodał, że na wskazanej działce nie wykazano siedlisk przyrodniczych. 

 

Mieszkaniec Dębicy 

Zadał pytanie dotyczące działki budowlanej poza obszarem. Pytał o możliwości przyszłego 

zagospodarowania tej nieruchomości. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że informacji dotyczących dowolnych działek położonych poza obszarem udzieli po 

analizie sytuacji i w uzgodnionej formie RDOŚ w Rzeszowie. 

 

Pan Wojciech Cyran 

Dodał, że po spotkaniu możliwe będzie w kameralnych rozmowach przeanalizowanie zapytań 

w indywidualnych sprawach. Dodał, że pracownicy RDOŚ w Rzeszowie są w tej kwestii do 

dyspozycji wszystkich uczestników ZLW i w razie potrzeby udzielą wszelkich niezbędnych 

wyjaśnień. 

 



 
 
 

Mieszkanka Dębicy 

Zapytała, czy możliwe jest zorganizowanie spotkań w godzinach popołudniowych. 

 

Pani Olimpia Bator 

Odpowiedziała, że spotkania są dostosowane do godzin pracy urzędów, aby mogli uczestniczyć 

w nich przedstawiciele samorządów. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Dodał, że po obecnym spotkaniu jest możliwość zgłaszania wszelkich pytań, wątpliwości 

i postulatów, które będą rozważane w trakcie uzupełniania dokumentacji. Wyjaśnił, że  

w późniejszym czasie będą prowadzone jeszcze ustawowe konsultacje społeczne, dlatego nie ma 

obawy, że ktokolwiek mógłby zostać pominięty w procesie przygotowania projektu PZO, a przed 

ustaleniem terminu następnego spotkania uzupełniona dokumentacja będzie dostępna na stronie 

RDOŚ.  

 

Pan Julian Hadzała 

Zapytał czy planowane są jeszcze do wprowadzenia inne obszary Natura 2000. 

 

Pan Antoni Pomykała 

Wyjaśnił, że proces tworzenia obszarów Natura 2000 został zakończony i nie jest planowane 

powiększanie sieci, jak również poszczególnych obszarów. 

 

Mieszkanka Dębicy 

Zapytała kto będzie zajmował się wykonaniem koszenia i odkrzaczania zaplanowanego na 

powierzchniach łąkowych obszaru. 

 

Pan Antoni Pomykała 

Odpowiedział, że prace takie może wykonywać właściciel korzystając ze wsparcia ze środków 

programu rozwoju obszarów wiejskich lub w uzgodnieniu z nim zrobi to RDOŚ ze środków 

zewnętrznych, jednak nie będzie się to nigdy odbywało wbrew woli właścicieli. 

 

 



 
 
 

Pan Dominik Wróbel 

Dodał, że właściciel może korzystać z dopłat rolno-środowiskowo-klimatycznych, które 

za odpowiednią gospodarkę na łąkach pozwala otrzymać dopłaty w wysokości nawet 1200 złotych 

za ha. 

 

Pani Olimpia Bator  

W związku z brakiem dalszych pytań podziękowała uczestnikom, zakończyła spotkanie i zaprosiła 

gości na obiad. 

 

Sporządził: Dominik Wróbel 


