
 
 

PROTOKÓŁ 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy przeprowadzonego w ramach 

opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Ostoja Czarnorzecka PLH180027 

 w dniu 31.07.2019 r. 

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Wojaszówka. Jego organizatorem była Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Celem spotkania było przedstawienie projektu (PZO 

bis) nr POIS.02.04.00-00-0193/16, w ramach, którego obecnie opracowywany jest projekt planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka PLH180027, metodyk 

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 miedzy spotkaniami. 

PROWADZĄCY I PRELEGENCI: 

Dominik Wróbel – wykonawca projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Ostoja Czarnorzecka 

PLH180027;  

Olimpia Bator – Planista regionalny, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie; 

Agnieszka Tylutka – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

UCZESTNICY: 

Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka 

Sławomir Lubojemski – Starostwo Powiatowe w Krośnie 

Elżbieta Wiśniowska - Midura – Starostwo Powiatowe w Strzyżowie 



 
 

Elżbieta Grodzka – Urząd Miejski Strzyżów 

Alina Malinowska – Urząd Gminy Jasienica Rosielna 

Wojciech Wątróbski – Urząd Gminy Jasienica Rosielna 

Lucyna Zymyn – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Marek Woźniak – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Anna Marczyńska – Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 

Grzegorz Rachwał – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie 

Przemysław Telep – Nadleśnictwo Kołaczyce 

Marzena Wróbel – Urząd Gminy Wojaszówka 

Barbara Zajchowska – Urząd Gminy Wojaszówka 

Wioleta Dubiel – Urząd Gminy Wojaszówka    

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

Rozpoczęcie spotkania i prezentacje 

 Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Wojaszówka pan Sławomir Stefański, który przywitał 

pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wykonawcę planu  

i przybyłych gości.    

 Po nim głos zabrała pani Olimpia Bator, która przywitała zaproszonych gości. Następnie 

przedstawiła pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

zaangażowanych w projekt oraz wykonawcę projektu PZO. Pani Olimpia Bator poinformowała  

o nagrywaniu spotkania i szczegółowo omówiła zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z RODO. 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).  

Następnie głos zabrał Pan Dominik Wróbel, który w trakcie swojej 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/ostoja-czarnorzecka-plh180027). 

 

 

http://rzeszow.rdos.gov.pl/ostoja-czarnorzecka-plh180027


 
 

DYSKUSJA: 

Pan Grzegorz Rachwał 

Wyjaśnił, że zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody w PUL Nadleśnictwa 

Kołaczyce zawarte zostaną wszystkie te elementy, które są wymagane dla PZO i dlatego dla Ostoi 

Czarnorzeckiej powstaną ostatecznie dwa dokumenty: PUL z zakresem PZO na gruntach  

w zarządzie LP oraz PZO na pozostałych terenach. Dodał, że na gruntach w zarządzie LP nie 

potwierdzono występowania jaworzyny, wykazywanej w SDF i dlatego należy tą rozbieżność 

uzgodnić po zakończeniu obydwu projektów. 

Zaznaczył, że wykonana została również inwentaryzacja chiropterologiczna oraz 

monitoring wszystkich przedmiotów ochrony. Podkreślił, że tworzenie odpowiednich zapisów  

w LP, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami odbywa się bez spotkań konsultacyjnych w ramach 

ZLW, jednak istnieje możliwość uzyskania dostępu do tworzonego dokumentu. 

 

Pani Olimpia Bator 

Zapytała, czy analogiczne prace prowadzone są dla Nadleśnictwa Strzyżów. 

 

Pan Grzegorz Rachwał 

Odpowiedział, że trwają prace i aneks do PUL zostanie przyjęty w odpowiednim terminie. 

 

Pan Sławomir Lubojemski 

Zapytał czy istnieje możliwość otrzymania wykazu prywatnych działek ewidencyjnych  

znajdujących się w obrębie obszaru. 

 

Pani Olimpia Bator 

Odpowiedziała, że RDOŚ w Rzeszowie jest w posiadaniu wykazu działek prywatnych  

i były one wysyłane do gmin z obszaru Ostoja Czarnorzecka, z prośbą o przekazanie informacji  

o toczącym się procesie tworzenia projektu PZO gospodarzom z obszaru. Podkreśliła, że wykaz 

tych działek zostanie przesłany do Starostwa Powiatowego w Krośnie. 

 

Pani Elżbieta Grodzka 

Powiedziała, że istnieje duża trudność w wyszukiwaniu wszystkich prywatnych właścicieli  

i przekazywaniu im takich informacji. 

 

 

 



 
 

Pani Olimpia Bator 

Zaproponowała, żeby informacje te przekazywać za pośrednictwem sołtysów 

poszczególnych miejscowości. 

 

Pani Elżbieta Grodzka 

Odpowiedziała, że informacje te były przekazywane tą drogą, jednak publiczne ogłaszanie 

numerów działek ewidencyjnych objętych projektem PZO jest mało skuteczne. 

 

Pani Olimpia Bator 

Zaznaczyła, że RDOŚ nie może narzucać gminom sposobu ogłaszania informacji o procesie 

tworzenia projektu PZO, jednak, jak zaznaczyła, tylko poprzez sołtysów można dotrzeć do 

względnie szerokiego grona odbiorców. Dodała, iż dotychczasowe doświadczenia pozwalają 

przypuszczać, że jest to dość skuteczna forma przekazywania informacji. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów Pani Olimpia Bator zakończyła spotkanie i zaprosiła 

na obiad. 

 

 

Sporządził: Dominik Wróbel 


