
 
 

PROTOKÓŁ 
 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy 
 

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych 
 

dla obszaru Natura 2000 Minokąt  PLH060089 
 

w dniu 25.05.2018 r. 
 
 
 
Spotkanie odbyło się w Restauracji „Pałacowa” w Narolu. Jego organizatorem była 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Miało na celu: przedstawienie 
projektu (PZO bis) POIS.02.04.00-00-0193/16, w ramach którego obecnie opracowywane są 
plany zadań ochronnych na obszarze województwa podkarpackiego i lubelskiego, 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, PIK, 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: 
 
Maciej Ciuła – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie 
Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie 
Anna Pleksacz – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 
Joanna Buryła – Urząd Gminy Bełżec 
Andrzej Adamek – Wójt Gminy Bełżec 
Mariusz Kierepka – Urząd Miasta i Gminy Narol 
Marian Wanocha – Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Nadzór  
Wody Tomaszów Lubelski 
Tomasz Szajdecki – Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 
Małgorzata Kendziera – Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski 
Joanna Wołczyk – gospodarstwo rolne Kadłubiska 
Stanisław Jóźwik – gospodarstwo rolne Kadłubiska 
Janusz Drozd – gospodarstwo rolne Kadłubiska 
Zbigniew Gawlik – gospodarstwo rolne Kadłubiska 
Władysław Gancarz – gospodarstwo rolne Kadłubiska 
Beata Knutel – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
 
PRZEBIEG SPOTKANIA 
 
Rozpoczęcie spotkania i prezentacje 
 
Spotkanie rozpoczęła pani Barbara Antosyk, która przywitała zaproszonych gości  
i  przedstawiła współpracowników.  
 
Następnie głos zabrał Pan Dominik Wróbel, który w trakcie prezentacji scharakteryzował 
obszar omawiając jego położenie, powierzchnię, przedmioty ochrony oraz główne 
zagrożenia. Przedstawione zostały także zasady współpracy ZLW, formy kontaktu 
z koordynatorem projektu planu oraz określono prace, jakie zostaną wykonane do kolejnego 
spotkania. 
 
Po nim ponownie głos zabrała Pani Barbara Antosyk. W trakcie swojej prezentacji omówiła 
założenia projektu, podała zasady tworzenia i zawartość planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 oraz omówiła skład i rolę Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).  
 
Przedstawione prezentacje zamieszczone są na stronie internetowej RDOŚ  
w Rzeszowie (http://rzeszow.rdos.gov.pl) w zakładce ,,Opracowanie planów zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis) POIS.02.04.00-00-0193/16”. 
 
 
Dyskusja: 
 
W trakcie prezentacji Pana Dominika Wróbla i Pani Barbary Antosyk i po ich zakończeniu. 
 
Pan Andrzej Adamek 
Zapytał jaka część gminy Bełżec została objęta projektem PZO. 
 
Pan Dominik Wróbel 
Całość terenu objęta projektem PZO to niespełna 15 ha w trzech częściach, w tym  
w granicach gminy Bełżec jest około 10 ha. 
 



 
 

Pan Andrzej Adamek 
Podkreślił, że są to głównie grunty prywatne, łącznie 33 działki ewidencyjne. 
 
Pan Dominik Wróbel 
Dodał, że powierzchnie te zostaną objęte inwentaryzacją dla stwierdzenia wartości 
przyrodniczych, występowania przedmiotów ochrony oraz znaczenia pozostałych części, na 
których przedmioty ochrony nie występują. 
 
Pan Janusz Drozd 
Zapytał, jakie są konsekwencje dla właścicieli, jeśli na ich działkach zostaną stwierdzone 
przedmioty ochrony obszaru. 
 
Pan Dominik Wróbel  
Odpowiedział, że inwentaryzacja i późniejszy monitoring dokonany w oparciu  
o przyjętą metodykę pokażą jakie są konieczne działania w takim przypadku. Możliwe, że nie 
trzeba będzie niczego zmieniać w dotychczasowym użytkowaniu, gdy okaże się, że stan 
ochrony jest właściwy. 
 
Pani Joanna Buryła 
Jakie są skutki zapisów ochronnych w PZO dla zadrzewień występujących na działkach 
prywatnych. 
 
Pani Barbara Antosyk 
Przypomniała, że obszar Natura 2000 to nie jest obszar chroniony tylko obszar ochrony, 
a więc zapisy dotyczą nie całego obszaru, a przedmiotów ochrony.  
W odniesieniu do zadrzewień nic się nie zmieni. Procedura pozostaje taka jak do tej pory. 
 
Pan Dominik Wróbel 
Dodał, że pewne ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać z nakładania się tu obszaru 
ptasiego Natura 2000, a więc jest to aspekt zupełnie nie związany  
z obecnymi pracami nad projektem PZO i żadnych dodatkowych ograniczeń z tym 
związanych nie będzie. 
 
Pani Barbara Antosyk 
Wyjaśniła, że obszar ptasi Roztocze jest w trakcie opracowywania PZO. Dokumentacja dla 
tego obszaru została już wykonana, jednak nie ma jeszcze ustanowionego Planu zadań 
Ochronnych. Dodała, że każda wycinka drzew i każda inwestycja jest oceniania 
indywidualnie na podstawie dostępnych danych. 
 
Pan Marian Wanocha  
Zapytał, jakie jest znaczenie stanu wód gruntowych w kontekście przedmiotów ochrony 
obszaru. 
 
Pan Dominik Wróbel 
Odpowiedział, że dla zalotki większej oraz torfowisk i borów bagiennych jest to kluczowy 
parametr decydujący o stanie zachowanie tych przedmiotów ochrony. 
 
Po tym swoją prezentację przedstawiła pani Barbara Antosyk. 

 

 



 
 

Pan Andrzej Adamek 

Zwrócił uwagę, że na terenie gminy Bełżec uproszczone plany urządzenia lasu są już 

opracowane i poddane konsultacjom więc potrzebny jest kontakt z lubelskim RDOŚ 

w sprawie zapisów tych dokumentów i projektu PZO. Dodał, że wprowadzane są aktualnie 

nowe numery działek ewidencyjnych po modernizacji wydzieleń. 

 

Pani Barbara Antosyk 

Wyjaśniła, że RDOŚ w Rzeszowie miał świadomość, że dysponuje nieaktualnymi numerami 

działek ewidencyjnych. Wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie nowych numerów niemniej 

jednak ni udało się ich pozyskać do czasu spotkania. W projekcie PZO zostaną już one 

jednak uwzględnione tak aby każdy mógł łatwo odnaleźć swoją własność na mapie obszaru. 

W odniesieniu do nowych UPUL zaznaczyła, że będą one analizowane, gdyż jest to jedna 

z pierwszych czynności przy analizie dokumentów lokalnych na potrzeby projektu PZO. 

 

Pani Małgorzata Kendziera 

Podkreśliła, że na stronie internetowej starostwa powiatowego w Tomaszowie Lubelskim 

UPUL zostały udostępnione w aktualnej wersji. 

 

Pan Andrzej Adamek 

Zapytał, jakie będą skutki znalezienia podczas inwentaryzacji na gruntach prywatnych 

nowych gatunków. 

 

Pani Barbara Antosyk 

Odpowiedziała, że zinwentaryzowane nowe gatunki będą sprawdzane pod kątem spełniania 

kryteriów przedmiotu ochrony w obszarze. Jeśli gatunek będzie wymieniany w załączniku II 

dyrektywy siedliskowej to RDOŚ może wnioskować o rozszerzenie listy przedmiotów 

ochrony, ale nie jest to działanie automatyczne tylko poprzedzone szczegółową analizą 

danych. Możliwa będzie także sytuacja przeciwna, że któryś z przedmiotów ochrony nie 

zostanie znaleziony i możliwy jest wtedy wniosek o wykreślenie go z listy. 

 

Pani Joanna Buryła 

Zapytała, czy wyniki inwentaryzacji będą odnoszone do konkretnych nieruchomości. 

 

Pani Barbara Antosyk 

Odpowiedziała, że załącznikiem do dokumentacji będzie ortofotomapa  

z przedmiotami ochrony i działkami ewidencyjnymi. 



 
 

Przedstawiciel RDLP w Lublinie 

Zwrócił uwagę, że w Nadleśnictwie Tomaszów Lubelski trwają prace nad Planem Urządzenia 

Lasu i nie są w jego ramach uwzględnione powierzchnie leśne objęte obszarem Minokąt, 

a więc powinny one być włączone do obecnych prac, łącznie jest to 21 ha. Zaznaczył, że 

RDOŚ w Lublinie był o tym poinformowany. 

 

Pani Barbara Antosyk 

Podziękowała, za zgłoszenie tego problemu jednak podkreśliła, że decyzja w tej sprawie 

zostanie podjęta przez GDOŚ w Warszawie, gdyż RDOŚ w Rzeszowie wcześniej 

przeprowadził przetarg, który nie objął tego terenu, zgodnie z uprzednimi uzgodnieniami 

z Lasami Państwowymi. Dodała, że do zapadnięcia tej decyzji nie będzie zmian w zakresie 

realizacji obecnego projektu PZO. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów Pani Barbara Antosyk zakończyła spotkanie  

i zaprosiła na obiad. 

 
Sporządził 
 
Dominik Wróbel 


