
 

PROTOKÓŁ  

z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy  

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Lasy Leżajskie PLH180047  

w dniu 6 marca 2020 roku 

 

Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie, 

Rakszawa 340, 37–111 Rakszawa. Jego organizatorem była Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie. Miało ono na celu przedstawienie 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: 

Krzysztof Cholewa – asystent planisty regionalnego, Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie,  

Wojciech Cyran – specjalista ds. GIS, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie,  

Konrad Kata – wykonawca projektu pzo, koordynator projektu, ekspert zoolog 

Agata Stadnicka–Futoma – wykonawca projektu pzo, ekspert botanik  

 

UCZESTNICY: 

Jan Jodłowski – Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  

Izabela Bania – Starostwo Powiatowe w Leżajsku 

Przedstawiciel – Urząd Gminy Sokołów Małopolski 

Jan Chaboś – Urząd Gminy Leżajsk 

Artur Leskowicz – Urząd Gminy Leżajsk 

Jan Panek – Urząd Gminy Rakszawa 

Stanisław Dołęga – Urząd Gminy Rakszawa 

Zofia Modłkowska – Radny Gminy Rakszawa  

Jan Kuca – Radny – Gminy Rakszawa  

Sławomir Kwoszcz – Radny Gminy Rakszawa 



 

Stanisław Piersiak – Radny Gminy Rakszawa 

Weronika Cisek – Nadleśnictwo Leżajsk 

Czesław Babiarz – Sołectwo Rakszawa – Kąty  

Grzegorz Makara – Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  

Agnieszka Rzepka – Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego "Van Pur" w Rakszawie 

PROGRAM SPOTKANIA: 

- Przedstawienie założeń tworzenia pzo oraz zasad współpracy w ramach Zespołu Lokalnej 

Współpracy. 

- Przedstawienie informacji o obszarze, wyników prac terenowych przeprowadzonych w 2019 

roku oraz propozycji zapisów do dokumentacji planu zadań ochronnych  

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

Spotkanie otworzył Pan Krzysztof Cholewa, powitał zgromadzonych gości oraz 

poinformował o nagrywaniu spotkania w celu stworzenia protokołu. Przedstawił 

pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaangażowanych 

w projekt POIS.02.04.00-00-0193/16 oraz wykonawcę projektu pzo. W swojej prezentacji 

Pan Krzysztof Cholewa przedstawił 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. Pan Krzysztof Cholewa szczegółowo omówił zasady 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. 

Następnie głos zabrał Pan Konrad Kata, który scharakteryzował obszar i przedstawił 

przedmioty jego ochrony. W swojej prezentacji omówił specyfikę obszaru i szczegółowo 

przedstawił wyniki monitoringu faunistycznego, stan ochrony gatunków oraz propozycję 

zapisów do dokumentacji planu zadań ochronnych. 

Następnie głos zabrała Pani Agata Stadnicka–Futoma. W swojej prezentacji 

omówiła wyniki monitoringu fitosocjologicznego, stan ochrony siedlisk oraz propozycję 

zapisów do dokumentacji planu zadań ochronnych dotyczących siedlisk. 



 

 

Dyskusja: W trakcie prezentacji oraz po ich zakończeniu pojawiły się pytania: 

 

Głos z Sali zapytał, czy prace nad planem zadań ochronnych (pzo) były konsultowane  

z gminą Sokołów Małopolski.  

Pan Krzysztof Cholewa odpowiedział, że gmina Sokołów Małopolski została 

poinformowania o spotkaniu, co potwierdził obecny na spotkaniu przedstawiciel gminy. 

Dodał również, że wszystkie gminy, które znajdują się w obszarze Natura 2000 Lasy 

Leżajskie zostały poinformowane o spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy. 

Pan Czesław Babiarz zapytał, jakie zagrożenia dla mieszkańców niesie wprowadzony pzo. 

Pan Wojciech Cyran odpowiedział, że w ramach pzo nie będą wprowadzane zakazy ani 

nowe obowiązki, a obszar Natura 2000 funkcjonuje już od wielu lat w obecnych granicach. 

Potwierdzili to przyrodnicy, w tym Pan Konrad Kata, który uczestniczył w pracach 

Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w 2008 roku. Pan Wojciech Cyran wyjaśnił, że 

jeśli chodzi o spotkania ZLW to ich celem jest zapoznanie zainteresowanych stron z tematem, 

w tym przedstawienie aktualnego stanu i rozmieszczenia przedmiotów ochrony w obszarze. 

RDOŚ w planie zadań ochronnych nie wprowadza zakazów, a jedynie daje wskazówki, w jaki 

sposób, można gospodarować, aby należycie utrzymywać siedliska określone jako 

wartościowe. Daje również wskazówki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (ARiMR), aby właściciele działek, na których jest Natura 2000 mogli się starać 

o dodatkowe finansowanie.  Jeśli chodzi o konsultacje społeczne to RDOŚ wysyła listę 

działek, na których jest obszar Natura 2000 do właściwych miejscowo gmin, a w Urzędach 

Gmin są wywieszane obwieszczenia, podobnie jak to ma miejsce w przypadku różnego 

rodzaju inwestycji.  

Głos z Sali zapytał, czy właściciele działek zostali poinformowani, że na ich terenie znajduje 

się Natura 2000, ponieważ dotyczy ich szereg uprawnień, ale i zakazów. Dlatego dotarcie 

bezpośrednie do właścicieli jest bardzo ważne. 

Głos z Sali powiedział, że spotkanie dotyczy sporządzenia planu, a nie wprowadzenia 

obszaru Natura 2000, który już funkcjonuje. 

Pan Krzysztof Cholewa powiedział, że obszar Natura 2000 Lasy Leżajskie już jest 

utworzony i funkcjonuje od 2011 roku, a jeśli chodzi o dotarcie do indywidulanego 

właściciela to RDOŚ nie ma takich możliwości, jednak zarządzenie dla obszaru będzie 

zawierało wykaz działek ewidencyjnych objętych zadaniami ochronnymi w ramach pzo.  



 

Pan Konrad Kata powiedział, że w ramach pzo nie jest planowe zwiększenie powierzchni 

obszaru Lasy Leżajskie, a przedmiotowe prace i badania były robione w aktualnych 

granicach, z wyłączeniem gruntów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

Pan Wojciech Cyran powiedział, że w interesie mieszkańców jest dowiadywanie się 

o aktualnych sprawach prowadzonych w gminie, podobnie jak to ma miejsce przy uchwalaniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dotyczy wielu właścicieli, 

którzy nie są informowani indywidualnie. Odbywa się to poprzez obwieszczenia i ogłoszenia. 

Pan Konrad Kata powiedział, że dotarcie do właścicieli to bardzo ważna sprawa, jednak 

problemem jest uzyskanie informacji o właścicielach, w tym danych korespondencyjnych, ze 

względu na ochronę danych osobowych. 

Pan Krzysztof Cholewa powiedział, że wysyłając do gmin zaproszenie na pierwsze 

spotkanie ZLW dołączył wykaz numerów działek, na których leży teren objęty planem  

i zwrócił się do gmin z prośbą o poinformowanie właścicieli gruntów.  

Głos z Sali zapytał, czy omawiany obszar objęty opracowaniem był już ujęty, jako obszar 

Natura 2000, a teraz jest opracowany plan ochrony dla niego. 

Pan Krzysztof Cholewa potwierdził, że opracowywany jest teraz plan zadań ochronnych dla 

obszaru, który funkcjonuje. 

Głos z Sali powiedział, że bardzo istotny jest fakt, iż w ramach pzo nie można nic zabronić 

w sposobie gospodarowania. Jednak w przypadku planów inwestycyjnych gmina będzie 

wymagała uzyskania pozwoleń. 

Głos z Sali zapytał, czy właściciele działek mogą otrzymywać dodatkowe dofinansowania od 

ARiMR ze względu na położenie w obszarze Natura 2000. 

Pan Wojciech Cyran odpowiedział, że ARiMR pisze do RDOŚ prośby o zweryfikowanie 

położenia działek ewidencyjnych względem siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.  

RDOŚ wydaje opinię, czy takie działki znajdują się w obrębie cennych przyrodniczo siedlisk. 

Położenie w obrębie ww. siedlisk uprawnia do ubiegania się o dotykowe większe środki. 

Głos z Sali powiedział, że na spotkaniu poruszane są tylko pozytywne strony położenia 

w obszarze Natura 2000. Prosi jednak o poinformowanie, jakie są też negatywne strony i jakie 

są w związku z tym zakazy. Uważa, że rolnik może więcej stracić niż zyskać. 

Pan Wojciech Cyran powiedział, że nie zgadza się z takim stanowiskiem, że więcej jest 

negatywnych aspektów.  

Głos z Sali powiedział, że ze względu na to, że jest delegatem Izby Rolniczej temat jest mu 

bardzo bliski. Przytoczył stanowisko Stanisława Bartmana, który sugerował, aby rolnicy „nie 



 

szli w ekologię, bo to strata dla rolnika”. Uważa, że czerpanie zysku z rolnictwa jest 

niemożliwe w tym obszarze. Stwierdził, że ważne jest, aby doinformować rolnika, co mu 

wolno, a czego nie. 

Pan Wojciech Cyran powiedział, że dla rolnika położenie w obszarze może mieć pozytywne 

strony, gdyż są dodatkowe środki finansowe dla takich terenów. Dodał, że dużo rolników 

stara się o dodatkowe środki, na co wskazuje duża ilość wniosków kierowanych w tej sprawie 

do RDOŚ. 

Głos z Sali zapytał w czyjej gestii jest składanie takiego wniosku.  

Pan Wojciech Cyran powiedział, że ARiMR zwraca się do RDOŚ z wnioskiem 

o potwierdzenie położenia w obszarze. RDOŚ jest organem, który zarządza obszarem 

i wydaje opinie o działce. 

Pan Krzysztof Cholewa powiedział, że pzo nie wprowadza żadnych nowych zadań ani 

obowiązków dla właścicieli gruntów. Jest tylko uzupełnieniem stanu wiedzy o obszarze 

z zaleceniami ochrony. Obecnie w wyniku inwentaryzacji dowiadujemy się o rzeczywistym 

aktualnym rozmieszczeniu przedmiotów ochrony. 

Głos z Sali powiedział, że nie można się wycofać z obszarów Natura 2000, zaś procedura 

zmian granic jest bardzo skomplikowana i wymaga pozwolenia od Komisji Europejskiej. 

Stwierdził, że warto się zastanowić jak można wykorzystać położenie w obszarze Natura 

2000.  

Pan Jan Jodłowski zapytał odnośnie wskazania w pzo wykonawców zaleceń jako właścicieli 

i RDOŚ. Czy w innych obszarach Natura 2000 RDOŚ wykonywała sama działania ochronne, 

czy tylko zlecała ich wykonanie i w jakich konkretnych przypadkach. Zapytał, jakie 

przesłanki temu towarzyszyły i w jakich cyklach były wykonywane. Zapytał też, czy  

w Lasach Leżajskich zaszły zmiany stanu zachowania gatunków i siedlisk. 

Pan Krzysztof Cholewa powiedział, że RDOŚ w ramach projektów realizuje działania 

ochronne na obszarach Natura 2000, głównie na terenach nieleśnych. 

Pan Konrad Kata powiedział, że są realizowane działania ochronne i dotyczą one głównie 

usuwania nawłoci późnej oraz odkrzaczania. Takie prace miały miejsce w obszarach Natura 

2000 Łukawiec, Mrowle Łąki, Józefów - Wola Dębowiecka i Łąki nad Młynówką. Prace były 

wykonywane w 2019 roku i dopiero planowane jest sprawdzenie, jaki dały efekt. Powiedział, 

że na takie działania wymagana jest zgoda właściciela.  Wspomniał, że obszar Lasy Leżajskie 

już funkcjonuje i nie proponuje się jego powiększenia. W ramach prac nie są wpisywane 

żadne zakazy, a jedynie rekomendacje do gospodarowania sprzyjającego przedmiotom 



 

ochrony. Powiedział, że niezależnie od pzo pewne inwestycje będą wymagały opinii i oceny, 

czy dane przedsięwzięcie może wpływać negatywnie na obszar.  

Pan Wojciech Cyran powiedział, że taka sytuacja jest w Bieszczadach, gdzie są stwierdzone 

siedliska dla terenów, które mieszkańcy chcą przeznaczyć pod zabudowę. Dla takich miejsc 

prowadzone były konsultacje. W przypadku priorytetowych siedlisk takie oddziaływanie jest 

znaczące, jednak są od tego odstępstwa na zasadzie kompensacji przyrodniczej, kiedy  

w innym miejscu obejmuje się ochroną to siedlisko. 

Pan Konrad Kata powiedział, że pzo jest pomocne dla przyszłych działań, gdyż określa 

szczegółowo lokalizacje wartościowych elementów przyrodniczych, a gmina mając te dane 

może ocenić, czy planując zmianę zagospodarowania może pojawić się problem. Powiedział, 

że w obrębie obszaru jest wiele powierzchni, na których nie ma żadnych przedmiotów 

ochrony, co wiąże się z brakiem szczegółowych zaleceń.  

Głos z Sali zapytał, czy na terenie gminy Rakszawa są inne obszary Natura 2000. 

Pan Krzysztof Cholewa odpowiedział, że nie ma.   

Pan Konrad Kata powiedział, że położenie gminy względem obszarów chronionych, w tym 

obszarów Natura 2000 można sprawdzić w Internecie, np. na stronie GDOŚ lub na stronie 

geoportal.gov.pl. Można tam szczegółowo zweryfikować konkretną działkę ewidencyjną pod 

kątem występowania obszarów chronionych.  

Głos z Sali zapytał odnośnie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w czyjej 

kompetencji są ewentualne zmiany w obszarze.  

Pan Krzysztof Cholewa odpowiedział, że obszarami chronionego krajobrazu zarządza 

Marszałek Województwa.  

 

Na zakończenie dyskusji Pan Krzysztof Cholewa podziękował za spotkanie i zaprosił 

na poczęstunek.  

 

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, Lasy Leżajskie”- link http://rzeszow.rdos.gov.pl/lasy-lezajskie-plh180047  

 

Protokół sporządził: Konrad Kata 

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/lasy-lezajskie-plh180047

