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PROTOKÓŁ 

z III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Las Niegłowicki PLH180040  

w dniu 15.05.2019 r. 

 

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Jaśle. 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 Niegłowicki PLH180040 wraz z propozycją korekty przebiegu granic w ramach projektu 

(PZO bis) POIS.02.04.00-00-0193/16.  

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

1. Przywitanie i przedstawienie uczestników spotkania 

2. Przedstawienie propozycji planowanych zapisów   

3. Dyskusja nad zapisami i propozycje zmian 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

Dominik Wróbel – wykonawca projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Las Niegłowicki PLH 

180040; koordynator projektu; ekspert botanik, ekspert herpetolog. 

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

Krzysztof Cholewa – Asystent planisty regionalnego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Rzeszowie  

UCZESTNICY: 

Joanna Pawelec – Urząd Miasta Jasła  

Małgorzata Krajewska – Starostwo Powiatowe w Jaśle 

Grażyna Różycka – Urząd Gminy Jasło 

Beata Jagieła – Urząd Gminy Jasło     

Lucyna Zymyn – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Marek Woźniak – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 
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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. Przedstawiła również harmonogram prac nad 

projektem PZO oraz terminy realizacji i zakres prac.  

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.02.04.00-00-

0193/16 (http://rzeszow.rdos.gov.pl/las-nieglowicki-plh180040) 

 

DYSKUSJA: 

 

Pani Lucyna Zymyn 

Zapytała ilu jest prywatnych właścicieli gruntów na terenie objętym projektem PZO. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że informacje o pracach ZLW były przekazywane za pośrednictwem samorządów 

lokalnych, dlatego do wykonawcy projektu PZO nie trafiały informacje o liczbie prywatnych 

właścicieli działek. 

 

Pani Lucyna Zymyn 

Zapytała jak długa jest procedura podejmowania decyzji dotyczącej zmiany granic, szczególnie  

w kontekście prac nad dokumentami prawa lokalnego. 
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Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że nie otrzymuje informacji zwrotnej z tego typu procedur, towarzyszących 

przyjmowaniu projektów PZO. Zaznaczył, że zarówno procedury przyjmowania propozycji korekt, 

odbywające się w ramach prac nad projektem PZO, jak i w szczególności przygotowywane 

propozycje zmian są procedowane niezależnie od PZO. Podlegają ocenie GDOŚ i następnie mogą 

być przesyłane do akceptacji Komisji Europejskiej. Nadmienił, że takie rozwiązanie powoduje 

przewlekłość decyzji w tej sprawie. 

 

Pani Lucyna Zymyn 

Zapytała czy na terenie województwa podkarpackiego były już jakieś pozytywne decyzje GDOŚ  

o korekcie granic obszaru. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że w co najmniej jednym przypadku, w odniesieniu do Puszczy Sandomierskiej 

dokonano zmiany projektowanych granic, jednak odbyło się to jeszcze na etapie projektowania 

obszaru. 

 

Pani Joanna Pawelec  

Zapytała, czy istnieją przepisy określające w jaki sposób prywatny właściciel może dowiedzieć się 

o tym, że jego działka znajduje się na obszarze Natura 2000 lub, w przypadku zmiany granic, że 

przestała się na nim znajdować. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że w momencie tworzenia sieci Natura 2000 nie przekazywano takich informacji, 

natomiast jednym z celów tworzenia projektów PZO w ramach ZLW jest przekazanie informacji do 

wszystkich zainteresowanych, w tym właścicieli gruntów. Zaznaczył, że nie ma zapisów 

obligujących władze publiczne i samorządowe do indywidualnego informowania właścicieli  

o takich sytuacjach. 

 

Pani Lucyna Zymyn 

Zapytała, czy istnieje możliwość na obszarach Natura 2000 wprowadzenia preferencyjnych 

podatków lub innych form wsparcia dla właścicieli gruntów. 

 



 

4 

 

Pan Dominik Wróbel  

Odpowiedział, że mało prawdopodobne byłoby obniżenie podatków lokalnych ponieważ to 

uderzałoby w samorządy gospodarujące na terenach objętych obszarami Natura 2000. Nie planuje 

się obecnie wprowadzenia często dyskutowanych programów leśno-środowiskowych, natomiast 

pewne preferencje dla obszarów Natura 2000 są przewidziane w programach rolno-środowiskowo-

klimatycznych. Odrębną kwestią są możliwe zapisy porozumień pomiędzy RDOŚ a właścicielami 

gruntów, dotyczących realizacji zapisów działań ochronnych przewidywanych projektami PZO. 

 

Pani Olimpia Bator 

Ze względu na brak dalszych głosów podziękowała za udział w spotkaniu i zaprosiła na obiad. 

 

 

Sporządził: Dominik Wróbel 

 


