
 

PROTOKÓŁ  

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy  

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Liwocz PLH180046 

w dniu 25 VII 2018 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 projektu POIS.02.04.00-00-

0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” 

współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

PROWADZĄCY: 

Barbara Antosyk – planista regionalny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie, 

Olimpia Bator – asystent planisty regionalnego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie,  

Konrad Kata – firma Żbik Konrad Kata, wykonawca projektu PZO, ekspert herpetolog. 

Agata Stadnicka-Futoma – wykonawca projektu PZO, ekspert botanik,  

 

UCZESTNICY: 

Przemysław Telep - Nadleśnictwo Kołaczyce    

Grzegorz Rachwał - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie  

Andrzej Miś - Starostwo Powiatowe w Tarnowie  

Lucyna Zymyn - Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Marek Wozniak - Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Wiesława Urban - Urząd Gminy Brzyska 

Aneta Zawiła - Urząd Gminy Szerzyny  

Dagmara Klimczak - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw 

Terenowych w Tarnowie 

Piotr Buglewicz - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 



 

Tadeusz Sudoł - Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

- Prezentacje 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 danych  

w ramach obszaru Liwocz PLH180046; 

- 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. 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

Spotkanie otworzyła Pani Barbara Antosyk i powitała zgromadzonych gości. 

Następnie przedstawiła pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie zaangażowanych w projekt POIS.02.04.00-00-0193/16 oraz wykonawców 

projektu PZO. Pani Barbara Antosyk poinformowała o nagrywaniu spotkania i szczegółowo 

omówiła zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, a następnie przedstawiła 

plan spotkania. W trakcie prezentacji omówiła specyfikę obszaru, gdyż RDOŚ Rzeszów 

wykonuje plan zadań ochronnych tylko dla części obszaru z pominięciem obszarów będących 

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP),  

co w przypadku obszaru Natura 2000 Liwocz sprowadza się do samego punktu widokowego 

na górze Liwocz o powierzchni około 10 arów. W swojej prezentacja Pani Barbara Antosyk 

przedstawiała założenia projektu, w ramach którego realizowane są PZO dla obszarów Natura 

2000 w woj. podkarpackim, w tym zasady tworzenia dokumentów, rolę Zespołu Lokalnej 

Współpracy (ZLW), formy przekazywania informacji oraz formy kontaktu z koordynatorem 

projektu PZO. 

 



 

Następnie głos zabrał Pan Konrad Kata, który w trakcie prezentacji 

scharakteryzował obszar i przedstawił przedmioty ochrony obszaru. Przedstawił również 

zakres prac, jakie zostaną wykonane w ramach dokumentacji obszaru.  

Kolejną prezentację wygłosiła Pani Agata Stadnicka- Futoma przybliżając siedliska 

9130 żyzne buczyny.  Scharakteryzowała metodykę monitoringu tego siedliska oraz możliwe 

zagrożenia. 

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.02.04.00-

00-0193/16, Liwocz”. Link http://rzeszow.rdos.gov.pl/liwocz-plh180046  

Następnie Pani Barbara Antosyk powiedziała o specyfice tego obszaru i o potrzebie 

sprawdzenia terenu pod kątem obecności przedmiotów ochrony występujących w obszarze 

mimo jego niewielkiej powierzchni, aby po wykonaniu tej części razem z pozostałą częścią 

wykonywaną przez Lasy Państwowe (które ujmą swoje działania w Planach Urządzania 

Lasów) cały obszar Liwocz był objęty planem zadań ochronnych.  Powiedziała również  

o wadze organizacji przepływu turystycznego na tym punkcie widokowym. Oświadczyła, że 

jeśli na tym terenie nie zostaną zidentyfikowane zagrożenie, to również nie będą 

proponowane działania ochronne. Następnie Pani Barbara Antosyk zaprosiła do dyskusji. 

Pani Lucyna Zymyn zapytała, gdzie będą umieszczane plany zadań ochronnych 

terenów leśnych w ramach wykonywanych Planów Urządzania Lasu, gdyż pod względem 

planowania przestrzennego, te tereny są również ważne. Czy będą one dostępne w Siedzibach 

Nadleśnictw. 

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała, że są do wglądu w nadleśnictwach.  

Pan Grzegorz Rachwał powiedział, że dane te są publikowane np. w ramach udziału 

społecznego i są ogólnie dostępne. W każdym momencie można je przeglądać w siedzibie 

nadleśnictw. Odpowiedział, że wykonywane plany zadań ochronnych przez Lasy Państwowe 

ujęte w Planach Urządzania Lasów nie mają wskazań do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Ujmowany jest tam zakres działań ochronnych dla danego 

obszaru i przeznaczony do realizacji przez Lasy Państwowe.  

http://rzeszow.rdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/pois-02-04-00-00-0193
http://rzeszow.rdos.gov.pl/pois-02-04-00-00-0193
http://rzeszow.rdos.gov.pl/liwocz-plh180046


 

Pani Lucyna Zymyn stwierdziła, że dobrze byłoby, aby na stronie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ Rzeszów) była zamieszczona 

informacja, że opracowany plan zadań ochronnych dotyczy tylko części obszaru wraz  

z podaniem lokalizacji, gdzie można szukać pozostałej części, aby nikogo nie wprowadziło  

w błąd, że opracowywany dokument na stronach RDOŚ Rzeszów dotyczy całego obszaru 

Liwocz.  

Pani Barbara Antosyk odpowiedziała, że ta sprawa jest możliwa do wykonania  

i może być rozwiązana poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej  

i przekierowanie do danych dotyczących części obszaru Liwocz będącej w zarządzie PGL LP.  

Zapytała przedstawiciela Parków Krajobrazowych, czy plan zadań ochronnych dla Parku 

Krajobrazowego w części obejmującej Liwocz jest już opracowany.  

Pan Piotr Buglewicz odpowiedział, że przygotowana jest dokumentacja do 

wykonania planu zadań ochronnych dla części dotyczącej Liwocza, jednak występują pewne 

różnice, w porównaniu z inwentaryzacją z Lasów Państwowych, dotyczące siedlisk 

wymagające wyjaśnienia. 

Pan Konrad Kata powiedział, że mimo że obszar jest mały i prawdopodobnie nie 

będzie tam przedmiotów ochrony, to mogą być tu planowane działania ochronne związane 

między innymi z edukacją, gdyż teren ten jest często odwiedzany przez turystów. 

Następnie wobec braku pytań Pani Barbara Antosyk zakończyła dyskusję  

i podziękowała za spotkanie. 

 

 

Protokół sporządził: Konrad Kata 


