
 
PROTOKÓŁ 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Las Niegłowicki PLH180040 

w dniu 24.07.2018 r. 

 

Spotkanie odbyło się w Kawiarni MOSIR w Jaśle, a 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 obszaru Natura 

2000 Las Niegłowicki PLH180040, metodyki przygotowania planu zadań ochronnych, 

zasad funkcjonowania Zespołu Lokalnej Współpracy, a także charakterystyki obszaru 

– przebiegu granic, przedmiotów ochrony i głównych zagrożeń. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

- prezentacja zespołu zaangażowanego w proces powstawania PZO (RDOŚ 

w Rzeszowie, wykonawca projektu PZO); 

- podanie ogólnych założeń 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 (zakres merytoryczny) – Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie 



 
 

Dominik Wróbel – wykonawca projektu planu zadań ochronnych 

 

UCZESTNICY: 

 

Grażyna Różycka – Urząd Gminy Jasło 

Beata Jagieła – Urząd Gminy Jasło 

Joanna Pawelec – Urząd Miasta Jasła 

Tomasz Kołcz – Urząd Miasta Jasła  

Lucyna Zymyn – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Marek Woźniak – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Przedstawiciel Sołtysa Brzyście 

Olimpia Bator – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

  

PRZEBIEG SPOTKANIA 

 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje 

 

Spotkanie rozpoczęła pani Barbara Antosyk, która przywitała zaproszonych gości  

i przedstawiła zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. W trakcie 

swojej prezentacji omówiła założenie 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-nieglowicki-plh180040) 

 

Dyskusja: 

 

Pani Barbara Antosyk 

Zwróciła się do przedstawicieli gmin i sołectw z prośbą o zachęcenie osób 

prywatnych do udziału w kolejnych spotkaniach. Podkreśliła, że możliwe jest 

udostępnienie numerów działek położonych w obszarze aby dokładnie 



 
zidentyfikować osoby potencjalnie zainteresowane zapisami pzo.  Podkreśliła, że 

w ramach prac nad planem zadań ochronnych będzie proponowana korekta 

przebiegu granic tego obszaru ale jest to odrębna procedura, niezależna od 

przygotowania projektu pzo. 

 

 

Pan Dominik Wróbel 

Zwrócił uwagę, że w obszarze znajdują się nielegalne wysypiska śmieci, które są 

dokładnie zlokalizowane i te lokalizacje mogą zostać przekazane przedstawicielom 

gmin. 

 

Pani Joanna Pawalec 

Zapytała, o to w jaki sposób zostaną potraktowane drogi znajdujące się w obszarze. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że jedna z dróg w granicach obszaru zostanie z niego wyłączona 

w ramach korekty granic, druga natomiast zostanie wyłączona z płatów siedliska jako 

osobny kontur. 

 

Pani Barbara Antosyk 

Zaznaczyła, że wszelkie propozycje korekt będą zawarte w dokumentacji Planu 

Zadań Ochronnych nie mniej jednak samo opracowanie pzo nie spowoduje zmiany 

tej granicy. Zmianę granicy prowadzi się w odrębnym postępowaniu. Dodała, że 

inwentaryzacją która jest przeprowadzana obejmie 100 % i pozwoli na korektę 

powierzchni siedlisk stanowiących przedmioty ochrony w tym obszarze. 

Podkreśliła, że pierwsze spotkanie ma charakter głównie informacyjny, ale już na 

drugim spotkaniu będziemy prezentować zapisy do dokumentacji. Na trzecim 

spotkaniu zostanie przedstawiony projekt zarządzenia który będzie opracowany na 

podstawie wcześniej dyskutowanych zapisów. Po trzecim spotkaniu zostanie 

przygotowany projekt Zarządzenia, który będzie poddany konsultacjom ustawowym.  

 

Przedstawiciel Sołtysa  

Zwrócił uwagę, że droga przebiegająca przez las jest wąska i nie ma na niej mijanek. 

Zapytał czy istnieje możliwość przebudowy drogi.  

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że w części przyległej do drogi jest miejsce nadające się na wykonanie 

mijanki i zostanie to zaznaczone na mapie, wobec czego należy zwrócić się 

z wnioskiem do gminy o dokonanie potrzebnej modernizacji. 

 

 



 
Pani Joanna Pawalec 

Zaznaczyła, że ewentualna inwestycja nie będzie prowadzona w obrębie istniejących 

siedlisk przyrodniczych.  

 

Pan Dominik Wróbel  

Powtórzył, że w sąsiedztwie drogi jest odpowiednie miejsce do wykonania mijanek. 

 

Pani Joanna Pawalec  

Zapytała, jakie w obszarze zostały zinwentaryzowane gatunki chronione.  

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że wśród częstych gatunków chronionych w obszarze należy 

wymienić: lilię złotogłów, kruszczyka szerokolistnego, obrazki wschodnie, gnieźnika 

leśnego, pierwiosnkę wyniosłą. 

 

Pani Joanna Pawalec 

Zapytała jakie gatunki chronione prócz kumaka górskiego zostały tu stwierdzone 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że nie była prowadzona osobna inwentaryzacja, w szczególności 

gatunków ptaków, natomiast w trakcie badań zanotowanych zostało kilka gatunków 

biegaczy, w tym biegacza fioletowego, salamandra plamista, ropucha szara  

i padalec. 

 

Pani Joanna Pawalec  

Zwróciła uwagę, że w obszarze znajdują się wyłącznie prywatne działki i w związku  

z tym ewentualne działania ochronne będą powodowały skutki gospodarcze dla tych 

właścicieli.  

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że szczegóły zapisów działań ochronnych będą konsultowane  

z RDOŚ, jednak bez szczególnych powodów to nie będzie się wprowadzać działań 

które znacząco wykraczają poza dotychczasową formę gospodarowania. Zaznaczył, 

że w obszarze znajduje się dąb czerwony i przy zachowaniu pewnych reguł należy 

dążyć do wyeliminowania go z drzewostanu. Niezależnie należy usuwać także inne 

gatunki inwazyjne. 

 

Pani Joanna Pawalec  

Wskazała, że usuwanie mogłoby dotyczyć też niecierpka drobnokwiatowego. 

Zapytała czy w obszarze znajduje się barszcz sosnowskiego.  

 



 
Pan Dominik Wróbel  

Odpowiedział, że usuwanie niecierpka drobnokwiatowego na takim obszarze byłoby 

nieefektywne z punktu widzenia efektywności działania, natomiast barszczu 

sosnowskiego w obszarze nie ma. 

 

Pani Joanna Pawalec 

Zapytała jaki będzie udział osób prywatnych w realizacji zadań ochronnych 

w obszarze. 

 

Pani Barbara Antosyk 

Odpowiedziała, że jeżeli jakieś działania będą nakładane na osoby prywatne to będą 

to działania związane z samą gospodarką i jej ewentualną modyfikacją. Usuwanie 

gatunków inwazyjnych może być wpisane jako obowiązek RDOŚ, realizowany 

w porozumieniu z właścicielem działki. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Wyjaśnił, że usuwanie dębu czerwonego będzie realizowane jako wskazanie do 

zmiany w UPUL w czasie gdy osobniki gatunku będą osiągały wiek odpowiedni do 

pozyskania.   

 

Pan Dominik Wróbel 

Dodał, że przedstawiciele gmin otrzymają listę stanowisk roślin chronionych 

stwierdzonych w obszarze 

 

Pani Joanna Pawalec 

Zapytała, czy w ramach  prowadzonych prac identyfikowane były trasy migracyjne 

zwierząt. 

 

Pan Dominik Wróbel 

Odpowiedział, że na drogach możliwe jest znalezienie pojedynczych osobników 

płazów jednak nie na tyle aby wyznaczać tam korytarze ekologiczne. 

 

Pani Lucyna Zymyn 

Zapytała o wspomniane w prezentacji obszaru trasy do akrobacji rowerowych.  

 

Pan Dominik Wróbel  

Odpowiedział, że najprawdopodobniej są to trasy nielegalne, wykonane bez wiedzy 

właścicieli działek i bez jakiegokolwiek nadzoru, także w zakresie bezpieczeństwa.  

 

Pani Grażyna Różycka 

Zapytała, czy trasy te można oznaczyć i zabezpieczyć w terenie. 



 
 

Pan Dominik Wróbel  

Odpowiedział, że oznaczenie i zabezpieczenie trasy może zostać dokonane tylko 

przez właściciela terenu. 

 

Pani Barbara Antosyk 

W związku z brakiem dalszych pytań zakończyła dyskusję i zaprosiła uczestników na 

obiad. 

 

Sporządził: 

 

Dominik Wróbel 


