
Uzasadnienie 

Do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Kościół w Nowosielcach PLH180035 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze 

aktu prawa miejscowego, w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 

2000. 

Plan zadań ochronnych sporządzany jest na 10 lat, pierwszy projekt sporządza się 

w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego 

znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to 

z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.  

 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, zgodnie z art. 28 ust.10 ustawy zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których 

mowa w pkt 3, 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony; 

5) wskazania do zmian w istniejących dokumentach planistycznych dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000  

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości 

obszaru. 

Tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych i zakres prac na potrzeby 

sporządzania projektu planu zadań ochronnych określa rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm). 

Sporządzający projekt planu zadań ochronnych umożliwia zainteresowanym osobom 

i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, 

dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze 

sporządzaniem tego projektu (art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody) oraz zapewnia 
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możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2016 r. poz. 353), w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu (art. 28 ust. 

4 ustawy o ochronie przyrody). 

Projekty planów zadań ochronnych zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach 

(art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 2016 r. poz. 353). 

Projekt planu wymaga uzgodnienia z wojewodą (art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz. U. Nr 31, poz. 206) i może 

być przedmiotem opiniowania przez regionalną radę ochrony przyrody (art. 97 ust. 3 pkt 

2 ustawy o ochronie przyrody). 

Obszar Natura 2000 Kościół w Nowosielcach PLH180035 (zwany dalej Obszarem), 

został zaproponowany jako OZW w październiku 2009r. Zatwierdzony Decyzją Komisji 

Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr 

C(2010) 9669), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2011 

r. Aktualny stan prawny określa Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/69 z dnia 3 grudnia 

2014 r. (Dz.U.UE.L.2015.18.1) w sprawie przyjęcia ósmego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny, 

notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9072 (Dz.U.UE L z dnia 23 stycznia 2015 r.). 

Obszar obejmuje niewielki kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 

wraz najbliższym otoczeniem. Wybudowany został na początku XX wieku, jest murowany, 

posiada niewielką wieżę, pokryty jest blachą. Otoczony jest z trzech stron kilkudziesięcioma 

kilkudziesięcioletnimi drzewami (głównie lipy, klony, brzozy). Obiekt położony jest w środku 

wsi, bezpośrednio sąsiaduje z ruchliwą drogą krajową nr 28. Obszar w promieniu kilku 

kilometrów pokrywają głównie tereny rolnicze i lasy. Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień 

nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał punktów 16, 

co daje podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. W ostoi znajduje się jedna 

z największych znanych na Podkarpaciu kolonii rozrodczych nocka dużego. Jej liczebność waha 

się granicach 150-320 osobników. Jako przedmiot ochrony tego obszaru, Standardowy 

Formularz Danych (SDF) wymienia wyłącznie nocka dużego Myotis myotis. Kolonia rozrodcza 

(letnia) nietoperzy znalazła schronienie na strychu kościoła.  

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – projektowanego 

Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Kościół w Nowosielcach, został 

sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) oraz zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.). 

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest utrzymanie lub 

odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6 (1) 

Dyrektywy Siedliskowej. Prace nad projektem planu zadań ochronnych dla Obszaru rozpoczęły 

się 30.03.2015 r. w ramach realizacji projektu 309/2014/Wn09/OP-XN-02/D „Opracowywanie 
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planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji 

sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim” 

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności 

biologicznej i ekosystemów” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Przedmiotowy projekt planu zadań ochronnych zawiera 

wszystkie niezbędne elementy wynikające z zapisów ustawy o ochronie przyrody i ww. 

rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000. 

Opis granic obszaru, który dokonano w formie wektorowej warstwy informacyjnej, 

w oparciu o wyznaczenie 4 punktów węzłowych, dla których podano długość i szerokość 

geograficzną w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) 

Obszar Kościół w Nowosielcach PLH180035 nie jest zlokalizowany na terenie 

pokrywającym się w całości lub w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody lub 

parku krajobrazowego, dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres, o którym 

mowa w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody. Ponadto, przedmiotowy obszar nie znajduje 

się na terenie pokrywającym się w całości lub w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu 

przyrody lub obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, dla których ustanowiono zadania 

ochronne lub plan urządzania lasu uwzględniający zakres, o którym mowa ww. artykule. 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka do zastosowania art. 28 ust. 11 ustawy 

o ochronie przyrody to znaczy do odstąpienia od konieczności sporządzenia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 i projektem planu zadań ochronnych objęto cały obszar 

(0,28 ha). 

W ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych przeprowadzono inwentaryzację 

i ocenę liczebności nietoperzy w kolonii rozrodczej, opartą na dwóch liczeniach – pierwszym 

dotyczącym osobników dorosłych oraz drugim, po urodzeniu się młodych a jeszcze przed 

uzyskaniem przez nie zdolności lotu. Przeprowadzono także ocenę stanu siedliska, podczas 

której określana była powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy (ze zwróceniem uwagi 

czy nie uległa uszczupleniu w odniesieniu do stanu z poprzednich lat), dostępność wlotów oraz 

zabezpieczenie schronienia przed niepokojeniem nietoperzy. Oceniane były także, zmiany 

powierzchni i przestrzeni dostępnej dla nietoperzy w ciągu ostatnich 5 lat. Przy ocenie 

zabezpieczenia nietoperzy przed niepokojeniem pod uwagę brana była nie tylko obecność 

technicznych zabezpieczeń i ich skuteczność, ale i inne czynniki, które wpływają na to, czy 

nietoperze są niespokojne (a więc także np. położenie kolonii i wielkość potencjalnej presji). 

Oceniając dostępność wylotów dla nietoperzy kontrolowana była ich liczba (zmiany tej liczny 

w ostatnich latach) oraz obecność wszelkich czynników mogących utrudniać korzystanie z tych 

wylotów przez nocki duże (zarówno przeszkody fizyczne, jak i np. ich oświetlenie).  

Wszystkie te czynniki, jak i perspektywy ochrony, obejmujące m.in. plany właściciela 

dotyczące przyszłego zagospodarowania danego obiektu, oceniane były nie tylko na podstawie 

obserwacji w trakcie badań inwentaryzacyjnych, ale i poprzez wywiad z użytkownikiem/ 

właścicielem obiektu. Stan populacji uznano za właściwy. Ocena FV wynikała z faktu iż, 

podczas I kontroli zliczono 262 osobniki dorosłe nocka dużego, co stanowi ponad 80% 

maksymalnej liczebności podanej w SDF i przez K. Kozakiewicz (2003), natomiast podczas II 

kontroli stwierdzono 271 osobników dorosłych oraz 242 osobniki młode – wskaźnik ‘struktura 
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wiekowa’ – oceniono jako FV, ponieważ liczebność młodych pokrytych futrem, ale przed 

uzyskaniem zdolności lotu, jest większa niż 70% dorosłych osobników z liczenia wiosennego. 

Stan siedliska uznano za właściwy, ponieważ wskaźniki ‘powierzchnia’, ‘dostępność wylotów 

dla nietoperzy’ oceniono jako FV, gdyż brak jest zmian w stosunku do lat ubiegłych. Także 

wskaźnik „zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy” oceniono jako FV (kolonia mieści 

się na zamkniętym strychu kościoła – bez możliwości niekontrolowanej penetracji). 

Na podstawie nasłuchów detektorowych i obserwacji noktowizyjnych ustalono główne 

trasy przelotów nocków dużych. Na podstawie nasłuchów detektorowych i obserwacji 

noktowizyjnych ustalono główne trasy przelotów nocków dużych. Bezpośrednio po wylocie 

większość osobników kieruje się na północ i północny wschód w stronę Nowosielskiego Lasu. 

Na jego obrzeżach znajduje się wiele odpowiednich dla nocka dużego żerowisk. Część nocków 

dużych przemieszcza się na południe wzdłuż Pielnicy. Nocki duże wykorzystują na żerowiska 

wszelkie miejsca nieporośnięte krzakami i wysoką roślinnością zielną, skoszone łąki i pola. 

Podczas prac zidentyfikowano także istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania 

właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony. Podano je 

według załącznika nr 5 do Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru 

Natura 2000, w. 2012.1. 

Głównym zagrożeniem istniejącym jest zjawisko nadmiernego i niepotrzebnego płoszenia 

nietoperzy w skutek nieuzgadnianych i niekonsultowanych z organem sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000 działań obejmujących np. liczenia nietoperzy w koloniach. Działania 

takie realizowane w ramach różnego rodzaju projektów ochronnych dublowane są np. 

z liczeniami prowadzonymi dla oceny stanu siedliska i populacji wynikającymi z prac nad PZO 

i zaleceń monitoringu zawartymi w PZO. Do tego dochodzą kontrole kolonii rozrodczej 

wymuszone zakresem prac nad sporządzaniem wszelkiego rodzaju raportów oddziaływania na 

środowisko (np. dróg, linii energetycznych, farm wiatrowych itp.). W przypadku uzgodnienia 

działań i bezwzględnego obowiązku przekazania do organu sprawującego nadzór nad obszarem 

Natura 2000 wyników obserwacji – można znacznie ograniczyć negatywny wpływ obecności 

człowieka w kolonii. Zdefiniowano także zagrożenia potencjalne. Planowana jest rozbudowa 

kościoła. Zagrożeniem mogą być prace budowlane na strychu w nieodpowiednim okresie (od 

końca marca do połowy października – z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia tych terminów 

po kontroli chiropterologa) lub niewłaściwe oświetlenie placu budowy (oświetlające wloty 

nietoperzy). Działania takie mogą skutkować płoszeniem nietoperzy w skrajnym przypadku 

prowadzącym do opuszczenia przez nie tej lokalizacji. Ponadto zwiększenie kubatury strychu 

i stworzenie nowych otworów np. okien lub świetlików może skutkować zmianą warunków 

mikroklimatycznych. Kolejnym zagrożeniem potencjalnym jest intensywna iluminacja budynku. 

W chwili obecnej kościół iluminowany jest jednym reflektorem oświetlającym front kościoła. 

Iluminacja ustawiona jest w taki sposób, iż w cieniu pozostaje jeden (zachodni) z dwóch 

otworów wlotowych do kolonii (pod dachem wieży). Zmiana sposobu iluminacji polegająca na 

oświetleniu obu wlotów powodować będzie płoszenie nietoperzy. Ponadto kościół z kolonią leży 

w bezpośrednim sąsiedztwie z ruchliwą drogą krajową nr 28, pomimo faktu, że nocek duży 

rzadko pada ofiarą kolizji drogowych istnieje takie niebezpieczeństwo. Zagrożeniem mogłaby 

być także modernizacja/remont/przebudowa drogi w bezpośrednim sąsiedztwie kolonii. 

W przypadku działań związanych z rozbudową kościoła, zmianą sposobu iluminacji oraz 

przebudową drogi krajowej nr 28 w bezpośrednim sąsiedztwie kolonii, wszelkie prace powinny 

odbywać się pod nadzorem lub po konsultacji z chiropterologiem. Zagrożeniem potencjalnym 
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może być także wycinka drzew. Zalecane jest nie usuwanie drzew z otoczenia kościoła oraz 

wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w miejsce wyciętych drzew.  

Celem zasadniczym działań ochronnych jest utrzymanie właściwych cech siedliska 

poprzez prowadzenie wszelkich prac w samej kolonii, jak i w jej pobliżu w odpowiednich 

terminach i pod nadzorem chiropterologa oraz ograniczenie do minimum niepokojenia 

nietoperzy w kolonii poprzez zapobieganie niepotrzebnemu dublowaniu się wizyt w kolonii 

prowadzonych w ramach różnych projektów, monitoringów i ocen oddziaływania na 

środowisko. Jednym z celów działań ochronnych będzie także podnoszenie świadomości 

i wiedzy lokalnego społeczeństwa o obszarze Natura 2000 i przedmiotach jego ochrony. 

Działania ochronne zapewniają skuteczne i efektywne osiągnięcie założonych celów, 

a także monitoring przyjętych parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony 

obszaru. Podstawowymi działaniami ochronnymi są: utrzymanie właściwych cech siedliska 

w samej kolonii odbywać się będzie poprzez usunięcie gromadzącego się co roku guana. Prace 

powinny być wykonywane, poza okresem rozrodu, czyli w terminie od 15.09. do 15.04. 

i odbywać się pod nadzorem chiropterologa. Sprzątanie może odbywać się ręcznie lub 

mechaniczne tzn. z użyciem przemysłowego odkurzacza z rurą ssącą wprowadzaną z zewnątrz. 

Zebrane odchody powinny zostać we właściwy sposób zutylizowane. Z kolei zabezpieczająca 

przed guanem paroprzepuszczalna folia przymocowana na całej powierzchni podłogi strychu 

ulega zużyciu i należy ją regularnie wymieniać. Prace należy wykonać, poza okresem rozrodu, 

czyli w terminie od 15.09. do 15.04. Istotne jest zminimalizowanie niepokojenia i płoszenia 

nietoperzy w samej kolonii. Możliwość przeprowadzania wszelkich wizyt w kolonii (w tym prac 

badawczych np. liczeń) powinna być uzgadniana z organem sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 wraz z obowiązkiem przekazania wyników obserwacji dotyczących liczebności 

kolonii. Zarządca obiektem nie powinien umożliwiać wejścia do kolonii podmiotom lub osobom 

bez odpowiedniego zaświadczenia o uzgodnieniu terminów i możliwości wejścia do kolonii 

wystawionym przez organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. Ponadto zasadne jest 

ograniczenie użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu nietoperzy do niezbędnego 

minimum prac związanych z jego utrzymaniem. Ponadto ważne jest nie zmienianie sposobu 

iluminacji kościoła, tak aby przynajmniej jeden z wlotów pozostał zacieniony.  

W celu zwiększenia świadomości i wiedzy lokalnego społeczeństwa o obszarze Natura 

2000 i przedmiotach jego ochrony zaleca się montaż na zewnątrz obiektu tablicy odpornej na 

warunki atmosferyczne i korozję tablicy informującej o biologii i zagrożeniach nocka dużego. 

Tablica powinna zawierać także dane kontaktowe instytucji odpowiedzialnej za udzielanie 

wskazówek dot. właściwego (od strony przyrodniczej) gospodarowania obiektem oraz 

informację o odpowiedzialności prawnej (art. 131 ustawy o ochronie przyrody). W zakresie 

monitoringu stanu ochrony nocka dużego zaplanowano nadzór przyrodniczy organu 

sprawującego nadzór nad obszarem Natura 2000 (w razie potrzeby specjalistyczna konsultacja 

z chiropterologiem) nad właściwym, zgodnym z wymaganiami nietoperzy przebiegiem 

wszystkich prac z zakresu czynnych działań ochronnych. Do zadań nadzoru przyrodniczego 

należeć będzie przede wszystkim: uzgadnianie terminów i sposobów wykonywania prac 

ochronnych i kontrola ich właściwego przebiegu, odbiór wykonanych prac, ewentualne 

modyfikacje zakresu działań, konsultacje dla właścicieli terenów i obiektów ujętych w planach 

zadań itp. 
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W planie zadań ochronnych nie było konieczności zawierania wskazań do zmiany 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zarszyn. 

Organ sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 

ustawy o ochronie przyrody, ma obowiązek zapewnienia możliwości zainteresowanym osobom 

i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, 

dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze 

sporządzaniem projektu tego dokumentu, a także zgodnie z regulacją przepisu art. 28 ust. 4 ww. 

ustawy, obligatoryjnie zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie 

określonym przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu 

dokumentu. 

Ponadto, organ sporządzający projekt planu zadań ochronnych, zgodnie z dyspozycją art. 

21 ust. 2 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, obowiązany jest do podania informacji o projektach planów zadań 

ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody, w publicznie dostępnych wykazach danych, 

o których mowa w art. 23 w/cyt. ustawy. 

Komunikacja z zainteresowanymi stronami w procesie przygotowania projektu PZO dla 

Obszaru opierała się o stronę internetową RDOŚ w Rzeszowie http://rzeszow.rdos.gov.pl/. 

Zamieszczano tam informacje o projekcie 309/2014/Wn09/OP-XN-02/D, postępie prac nad 

projektem planu, wykonawcy, terminach i miejscach spotkań oraz obwieszczenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 09.04.2015 r. o rozpoczęciu opracowywania 

projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Kościół w Nowosielcach PLH180035. 

Obwieszczenie ukazało się również w prasie lokalnej – Gazeta Wyborcza wydanie środa 20 maja 

2015 r. Zostało także wywieszone na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie oraz w Urzędzie Gminy Zarszyn. Podstawowe znaczenie dla 

komunikowania się z grupami interesu, osobami i instytucjami w różny sposób związanymi 

z Obszarem mają spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy. Zaproszeni do niego zostali 

przedstawiciele wszystkich jednostek samorządowych, organizacji społecznych związanych 

z ochroną przyrody, instytucji zajmujących się w skali województw planowaniem 

przestrzennym, zarządzaniem wodami powierzchniowymi etc., a także podmioty prowadzące 

działalność w obszarze i jego sąsiedztwie. O terminach, miejscu i organizacji spotkań Zespołu 

Lokalnej Współpracy uczestnicy byli powiadamiani przez RDOŚ w Rzeszowie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Informacje o spotkaniach zamieszczane 

były także na stronie internetowej RDOŚ w Rzeszowie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wykonując dyspozycje przepisu 

art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, którego celem jest: „zapewnienie możliwości udziału 

zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000”, 

zorganizował i przeprowadził z udziałem Wykonawcy projektu planu, cykl spotkań 

dyskusyjnych, na które każdorazowo zapraszano wszystkie kluczowe z punktu widzenia ochrony 

obszaru grupy interesu, organy administracji publicznej oraz zainteresowane osoby prawne 

i fizyczne. Spotkania warsztatowo-dyskusyjne, odbyły się w Restauracji „Galicja” w Zarszynie 
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przy ul. Bieszczadzkiej, według następującego harmonogramu: I spotkanie - 29 kwietnia 2015 r., 

II spotkanie 3 września 2015 r., III spotkanie 24 września 2015 r. (łącznie we wszystkich 

spotkaniach udział wzięło: 29 osób). 

Zaproszeni przedstawiciele organów, instytucji oraz podmiotów zainteresowanych ochroną 

obszaru, stworzyli tzw. Zespół Lokalnej Współpracy tj. grupę roboczą, współpracującą 

z organem sprawującym nadzór nad obszarem, w celu zapewnienia pełnej transparentności 

procesu planistycznego oraz możliwie jak najszerszego udziału społeczeństwa w opracowaniu 

treści i ustaleń do sporządzanego projektu dokumentu. 

Protokoły z powyższych spotkań były umieszczane na stronie internetowej RDOŚ 

w Rzeszowie. 

Celem spotkań dyskusyjnych było wypracowanie przez ich uczestników wspólnej wizji 

ochrony obszaru Natura 2000 uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony przedmiotów 

ochrony, jak również potrzeb i aspiracji osób oraz podmiotów korzystających z obszaru do 

zrównoważonego rozwoju. Wnoszone na bieżąco, w trakcie prac Zespołu Lokalnej Współpracy 

uwagi i wnioski członków grupy, miały realny wpływy na ostateczną treść projektu dokumentu, 

poddanego następnie, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, procedurze 

konsultacji społecznych, na zasadach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

Obwieszczeniem z dnia 11 stycznia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu 

poprzez zapoznanie się z projektem planu zadań ochronnych i możliwości składania uwag 

i wniosków. Informacja została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1, 

2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) i w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z pózn. zm.). Obwieszczenie zostało  

zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej w dniu 13 stycznia 2016 r. Było ono również 

wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarszyn oraz w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w dniach od 11 stycznia 2016 r. do 5 lutego 

2016 r. Osoby zainteresowane projektem miały 21 dni na składanie uwag i wniosków.  

 

W ramach 21-dniowych konsultacji społecznych projektu zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia PZO dla obszaru Natura 

2000 Kościół w Nowosielcach PLH180035 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski do treści projektu zarządzenia. 

 

Karta projektu planu zadań ochronnych zamieszczona została również w publicznie 

dostępnych wykazach, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 11 stycznia 2016 r. 
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Projekt zarządzenia na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), 

uzgodniono również z Wojewodą Podkarpackim w dniu 19 lutego 2016 r.  

 

Ocena skutków regulacji (OSR) 

 

1) Cel wprowadzenia zrządzenia. 

Celem zarządzenia jest wypełnienie zobowiązań prawa wspólnotowego i polskiego 

odnośnie zapewnienia właściwego (sprzyjającego) stanu ochrony na obszarach Natura 2000. 

Zgodnie z art. 3 Dyrektywy siedliskowej, spójna Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ma 

umożliwić zachowanie siedlisk naturalnych wymienionych w załączniku I i siedlisk gatunków 

wymienionych w załączniku II w stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu lub 

tam gdzie to stosowne - odtworzenie takiego stanu.  

Natomiast zgodnie z art. 6 Dyrektywy siedliskowej dla specjalnych obszarów ochrony 

państwa członkowskie ustalą konieczne działania ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje taka 

potrzeba, odpowiednie plany zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych obiektów bądź 

zintegrowane z innymi planami rozwoju oraz odpowiednie działania prawne, administracyjne 

lub oparte na dobrowolnych umowach, korespondujące z ekologicznymi wymaganiami 

rodzajów siedlisk naturalnych wymienionych w załączniku I lub gatunków wymienionych 

w załączniku II żyjących w tych obiektach.  

Ponadto zgodnie z art. 11 Dyrektywy Państwa członkowskie podejmą monitorowanie 

i nadzór stanu ochrony siedlisk naturalnych i gatunków o których mowa w art. 2, natomiast 

zgodnie z art. 17 mają obowiązek raportowania co 6 lat na temat wprowadzania w życie działań 

podejmowanych na mocy dyrektywy. 

Celem zarządzenia jest zatem zachowanie właściwego stanu ochrony lub dążenie do 

odtworzenie właściwego stanu zachowania przedmiotów ochrony występujących w Obszarze. 

Zostanie to wypełnione poprzez zaplanowanie i realizację działań ujętych  

w niniejszym zarządzeniu. Zarządzenie pozwoli również na monitorowanie przedmiotów 

ochrony oraz będzie ważnym przyczynkiem dla raportowania. 

 

2)  Konsultacje społeczne. 

Projekt wymaga konsultacji społecznych. Ich zakres został opisany powyżej. 

 

3) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Realizacja działań ochronnych zawartych w niniejszym akcie prawnym będzie 

finansowana m.in. ze środków budżetu państwa w tym w części, której dysponentem jest 

sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 Kościół w Nowosielcach. Nie wyklucza się 

możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania. Szacuje się, że koszt realizacji działań 

ochronnych zawartych w niniejszym planie, w tym działań monitoringowych, w okresie 10 lat, 

wyniesie łącznie około 34 tys. zł.  
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4) Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Wejście w życie zarządzenia nie wpłynie na rynek pracy. Zarządzenie nie przewiduje 

jakichkolwiek ograniczeń dla rynku pracy. Realizacja zarządzenia może natomiast stworzyć 

okresowe miejsca pracy. 

 

5)  Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną gospodarki. 

Wejście w życie zarządzenia nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną gospodarki. 

 

6) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów. 

Wejście w życie zarządzenia nie wpłynie w jakikolwiek sposób na sytuację i rozwój 

regionów. Może przyczynić się do zwiększenia wartości przyrodniczej obiektu a przez to do 

podniesienia i utrzymania jego atrakcyjności turystycznej.  

 

7) Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

Zarządzenie jest zgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, co więcej, jest 

wypełnieniem zobowiązań prawa Unii Europejskiej, o czym wspominano w pkt. 1. 

 


