PROTOKÓŁ
z III spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy
przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Liwocz PLH180046
w dniu 15 kwietnia 2019 roku
Spotkanie odbyło się o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Brzyskach, 38-212 Brzyska 11 A. Jego organizatorem była Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. Miało ono na celu przedstawienie aktualnych wyników prac nad
dokumentacją planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Liwocz PLH180046 realizowanego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie Planów Zadań
Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PROWADZĄCY:
Olimpia Bator – planista regionalny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie,
Wojciech Cyran – specjalista ds. GIS, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Rzeszowie,
Konrad Kata – wykonawca projektu PZO, firma Żbik Konrad Kata

UCZESTNICY:
Krzysztof Musiał– Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
Przemysław Telep – Nadleśnictwo Kołaczyce
Lucyna Zymyn – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
Marek Woźniak – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
Piotr Buglewicz – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
Tadeusz Sudoł – Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
Paweł Wiatr – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Sławomir Nowak – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PROGRAM SPOTKANIA:
- Przedstawienie informacji o obszarze, wyników prac terenowych oraz propozycji
końcowych zapisów do dokumentacji planu zadań ochronnych oraz Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Liwocz PLH180046.
- Dyskusja

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Spotkanie otworzyła Pani Olimpia Bator, powitała zgromadzonych gości oraz poinformowała o nagrywaniu spotkania w celu stworzenia protokołu ze spotkania. Następnie
przedstawiła pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaangażowanych

w

projekt

POIS.02.04.00-00-0193/16

oraz

wykonawcę

projektu

PZO.

W swojej prezentacji Pani Olimpia Bator przedstawiła założenia projektu, w ramach którego
realizowane są PZO dla obszarów Natura 2000 w woj. podkarpackim, w tym zasady tworzenia dokumentów, formy przekazywania informacji oraz zgłaszania uwag. Pani Olimpia Bator
szczegółowo omówiła harmonogram dalszych prac oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
Następnie głos zabrał Pan Konrad Kata, który przedstawił prezentację, w której
omówił specyfikę obszaru i przedmioty ochrony obszaru.
Zaprezentował wyniki prac terenowych i proponowane zapisy do dokumentacji planu
zadań ochronnych oraz Zarządzenia. Ze względu na to, że PZO dotyczy powierzchni około 10
arów, na których w wyniku inwentaryzacji, nie wykazano występowania przedmiotów ochrony, nie zaproponowano celów i działań ochronnych dla tego fragmentu obszaru objętego planem.
Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ
w Rzeszowie (http://rzeszow.rdos.gov.pl) w zakładce „Natura 2000, Plany zadań ochronnych,
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis) POIS.02.04.0000-0193/16, Liwocz”. Link http://rzeszow.rdos.gov.pl/liwocz-plh180046

DYSKUSJA:
Pani Lucyna Zymyn zapytała, czy dla pozostałej części obszaru Liwocz nie objętego planem
zadań ochronnych wykonywanego przez RDOŚ Rzeszów, na terenie Lasów Państwowych
w ramach Planu Urządzenia Lasu będą wskazania do dokumentów planistycznych. Jest to
istotne dla osób, które w przyszłości będą wykonywały dokumenty planistyczne gminy.
Stwierdziła, że projektanci powinni mieć dostęp do Planów Urządzenia Lasu. Zapytała też
czy w obrębie Lasów Państwowych była propozycja zmian granic obszaru.
Pan Przemysław Telep, przedstawiciel nadleśnictwa Kołaczyce, odpowiedział że sprawdzi
to, ale z tego co pamięta to nie było dla tego terenu żadnych wskazań do dokumentów planistycznych. Zaoferował, że po sprawdzeniu odpowie telefonicznie. Powiedział, że każda osoba
będzie miała możliwość dostępu do Planu Urządzenia Lasu, który jest już opracowany i czeka
na zatwierdzenie w Ministerstwie.
Następnie Pani Olimpia Bator podziękowała za obecność na ostatnim spotkaniu ZLW
i zakończyła spotkanie.

Protokół sporządził: Konrad Kata

