
 
 

PROTOKÓŁ 

 

z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy  

przeprowadzonego w ramach opracowania planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Patria nad Orzechową PLH180028  

w dniu 25.07.2019 r. 

Spotkanie odbyło się w Gospodzie Karpackiej w Zarszynie. 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 Patria nad Orzechową PLH180028, 

omówienie 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 Natura 2000  

Patria nad Orzechową PLH 180028;  

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



 
 

Krzysztof Cholewa – Asystent Planisty regionalnego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie 

UCZESTNICY: 

Janusz Cecuła – Wicestarosta, Starostwo Powiatowe w Sanoku 

Magdalena Gajewska – Wójt Gminy Zarszyn, Urząd Gminy Zarszyn 

Mateusz Nawalaniec – Starostwo Powiatowe w Sanoku 

Łukasz Maciejewski – Starostwo Powiatowe w Sanoku     

 Lucyna Zymyn – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

Marek Woźniak – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

Spotkanie rozpoczęła 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/patria-nad-orzechowa-plh180028) 

Po wystąpieniu prelegentów Pani Olimpia Bator zaprosiła uczestników do zadawania pytań 

i dyskusji. W związku z brakiem głosów podziękowała uczestnikom, zakończyła spotkanie  

i zaprosiła na obiad. 

 

Sporządził: Dominik Wróbel 

 


