
 

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 Równem PLH180036 

 

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 studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 

i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 

wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 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 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, 
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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 Równem PLH180036 (zwany dalej Obszarem), jako 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzono decyzją Komisji Europejskiej 

2011/64/UE decyzja Komisji 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; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 

33/146 z 08.02.2011). Aktualny status prawny, powierzchnia obszaru oraz jego współrzędne 

geograficzne określa Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/69 z dnia 3 grudnia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia ósmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako 

dokument nr C (2014)9072). 

Obszar ten obejmuje neogotycki kościół z 1905 roku wraz z najbliższym 

otoczeniem. Usytuowany jest w miejscowości Równe, w gminie Dukla powiatu 

krośnieńskiego, w województwie podkarpackim. Świątynia znajduje się w centrum wsi na 

niewielkim wzniesieniu w pobliżu ruchliwej drogi krajowej nr 19. Sąsiedztwo, poza zwartą 

zabudową wsi, stanowią otwarte tereny rolnicze, a w dalszej odległości lasy usytuowane na 

pasmach wzniesień ciągnących się równoleżnikowo na północ i południe od Obszaru. Od 

strony zachodniej  w odległości około 700 m znajduje się zadrzewiona dolina Jasiołki. 

Jako przedmiot ochrony Obszaru jego 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 Równem, 

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

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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 

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. 
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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. Ustalono również trasy 

przelotu na żerowiska, a także obecność i wpływ oświetlenia bryły kościoła na 

funkcjonowanie kolonii. Obserwacje prowadzono przy użyciu detektorów ultradźwiękowych 

przeznaczonych do monitorowania nietoperzy. Podczas prac inwentaryzacyjnych 

odnotowywano również obserwacje dotyczące nietoperzy innych gatunków niż będący 

przedmiotem ochrony. Wyniki inwentaryzacji potwierdziły strategiczne znaczenie dla 

funkcjonowania kolonii rozrodczej stawów rybnych zlokalizowanych w sąsiedztwie 

kościoła, aktualnie poza  granicami Obszaru. Stanowią one miejsce wodopoju dla nocka 

dużego oraz wielu innych gatunków nietoperzy, wykorzystujących je również jako miejsce 

żerowania. Jako ważny dla kolonii element krajobrazu zidentyfikowano także  zadrzewioną 

dolinę Jasiołki, stanowiącą korytarz przelotów nocka na żerowiska w otaczających lasach. 

Oba te elementy wyznaczają główne kierunki wylotów z kolonii rozrodczej, przy czym 

barierę przelotów ze strychu jak i znad stawów w dolinę Jasiołki stanowi droga krajowa nr 

19 o dużym nasileniu ruchu. Dlatego też za konieczne uznano utrzymanie zadrzewień 

oddzielających stawy od drogi, wymuszających przelot nad nią na bezkolizyjnej wysokości.  

Obserwacje wykazały znaczny spadek liczebności kolonii w stosunku do roku 

2008, kiedy projektowano Obszar. Podjęto próbę zidentyfikowania przyczyn tego stanu, 

badając stan konstrukcji i pokrycia dachowego nad nawą (gdzie zlokalizowana jest kolonia 

rozrodcza) i wieżą (stanowiącą miejsce wylotów ze strychu). Uznano konieczność 

wykonania wymiany pokrycia nad nawą oraz wymiany konstrukcji części drewnianej wieży 

i jej pokrycia, jako działań stabilizujących dogodne warunki funkcjonowania kolonii 

w długim horyzoncie czasowym. Aktualne zabezpieczenie nawy od uciążliwości 

wynikających z obecności nocków dużych na strychu kościoła uznano za właściwe, 

ponieważ istnieje tam platforma wyłożona folią, zainstalowana przez PTPP „pro Natura”, 

a jej członkowie rokrocznie uprzątają gromadzące się guano. Odpowiednie do potrzeb 

kolonii jest również zabezpieczenie wylotów przez żaluzje w otworach okiennych wieży. 

Właściwie rozwiązana jest także kwestia dostępu na strych osób postronnych i penetracji 

przez drapieżniki. Badano również wpływ wieczornego oświetlenia bryły kościoła na 

funkcjonowanie kolonii rozrodczej. Zaobserwowano spowodowane nim opóźnianie wylotów 

z kolonii na żerowiska. Ponieważ jednak nocek duży jest nietoperzem późno 

rozpoczynającym aktywność, za wystarczające uznano skrócenie okresu iluminacji, a za 

techniczne rozwiązanie to umożliwiające – oddzielenie regulacji czasu trwania oświetlenia 

kościoła od oświetlenia wiejskiego. 

Do podstawowych istniejących zagrożeń przedmiotu ochrony zaliczono intensywne 

zewnętrzne oświetlenie budynku oraz brak remontu dachu kościoła, zaś do potencjalnych - 

prowadzenie prac remontowych strychu w okresie funkcjonowania kolonii rozrodczej, jego 

niewłaściwe przeprowadzenie skutkujące ograniczaniem liczby lub likwidacją wylotów, 

stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna, sąsiedztwo drogi o dużym natężeniu 

ruchu, lokalizację farm wiatrowych w sąsiedztwie kolonii, instalację na kościele stacji 

bazowych (BTS) systemów łączności bezprzewodowej, wycinkę otaczających kościół drzew 

przeprowadzoną bez nasadzeń kompensacyjnych, płoszenie nietoperzy oraz patogeny 

chorobotwórcze. 

Jako cele działań ochronnych wskazano: utrzymanie zabezpieczenia kolonii 

rozrodczej w Równem przed niekontrolowaną penetracją ludzką, zapewnienie bezpiecznego 

wylotu nietoperzy przez skrócenie czasu iluminacji kościoła oraz poprawę stanu siedliska 

w obrębie kościoła i jego bezpośrednim otoczeniu.  

Do głównych działań ochrony czynnej zaliczono remont wieży kościoła i pokrycia 

nad nawą, oznakowanie obszaru tablicami informacyjnymi, okresową wymianę 
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paroprzepuszczalnej folii na platformie zabezpieczającej strop nawy i coroczne usuwanie 

gromadzącego się guana. Działaniami związanymi z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

zagospodarowania są: oznakowanie stanowiska tabliczką informacyjną zawierającą 

podstawowe zalecenia ochronne, utrzymanie wlotów dla nietoperzy i ich oznakowanie, 

ograniczenie użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu oraz utrzymanie: 

bezpiecznego, zaciemnionego wlotu dla nietoperzy poprzez skrócenie czasu trwania 

oświetlenia o jedną godzinę. Zaplanowano również nadzór przyrodniczy nad realizacją 

działań ochrony czynnej, gwarantujący właściwy, zgodnym z wymaganiami nietoperzy 

przebieg wszystkich prac z zakresu czynnych działań ochronnych. 

W dokumentacji PZO znalazły się również działania ochronne dotyczące 

utrzymywania otwartego lustra wody w stawach w okresie rozrodczym nietoperzy oraz 

zachowania zadrzewień oddzielających stawy od drogi krajowej, które nie zostały ujęte 

w zarządzeniu regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ponieważ dotyczą terenów 

pozostających poza aktualnymi granicami Obszaru i wiążą się z propozycją jego 

powiększenia. Zmiana granic obszaru Natura 2000 wymaga jednak akceptacji Komisji 

Europejskiej, której uzyskanie prowadzone będzie w ramach odrębnego postępowania. 

Mając na uwadze powyższe, dopisanie przedmiotowych działań ochronnych będzie możliwe 

w ramach procedury zmiany zarządzenia dopiero w przypadku zaakceptowania przez 

Komisję Europejską zmiany granic obszaru. W zakresie monitoringu stanu ochrony 

przedmiotu ochrony zaplanowano doroczne przeprowadzanie oceny stanu ochrony 

chiropterofauny w kolonii rozrodczej na strychu kościoła w Równem (w miesiącu lipcu), 

z zastosowaniem metodyki GIOŚ. 

W planie zadań ochronnych zawarto również wskazania do zmiany studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dukla, mających na celu eliminację lub 

ograniczenie zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunku nietoperza stanowiącego przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 Kościół w Równem. Uznano za wystarczający ogólny zapis dotyczący 

uwzględniania wytycznych dotyczących oddziaływania inwestycji wiatrowych na 

nietoperze, z uwagi na zmienną liczebność kolonii, warunkującą bezpieczną odległość 

lokalizacji. Nie zdecydowano się natomiast na formułowanie wskazań odnośnie planowanej 

przebudowy drogi krajowej (wybudowania równoległej nitki o parametrach drogi 

ekspresowej, usytuowanej na zachód od jej obecnego przebiegu). Na newralgicznym 

odcinku ma ona być poprowadzona estakadą i zabezpieczona ekranami, co minimalizuje 

zagrożenia względem nocka dużego. Po wybudowaniu nowej drogi, dotychczasowa 

obsługiwać będzie jedynie ruch lokalny, więc istniejące zadrzewienia oddzielające stawy 

rybne, stanowią wystarczające zabezpieczenie. 

Z powyższymi uwarunkowaniami wiąże się propozycja weryfikacji granic Obszaru 

(proponowane włączenie stawów rybnych wraz z otaczającą łąką oraz zadrzewieniami 

w klinie między nimi a drogą krajową). Proponuje się również weryfikację SDF w zakresie 

oceny stanu ochrony przedmiotu ochrony. Zmianie ulegnie parametr „Wielkość populacji” 

z uwagi na zmniejszenie się liczebności kolonii rozrodczej w stosunku do danych zapisanych 

w SDF. Pociąga to za sobą również konieczność zmiany oceny ogólnej (z B na C).  

Ustanowienie planu zadań ochronnych poprzedzone zostało przeprowadzeniem 

postępowania z udziałem społeczeństwa. 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 projektów planów zadań 

ochronnych obszarów Natura 2000, m.in. Kościół w Równem PLH180036. Obwieszczenie 
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ukazało się również w prasie lokalnej – Gazeta Wyborcza, wydanie sobota-niedziela 23-24 

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

Środowiska w Rzeszowie oraz w Urzędzie Gminy Dukla. 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.  

I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) odbyło się w dniu 30.04.2015 r. 

w Domu Ludowym w Równem. Przedstawiono na nim założenia projektu 

309/2014/Wn09/OP-XN-02/D, w ramach którego opracowywane są plany zadań ochronnych 

na obszarze województwa, metodykę przygotowania planu zadań ochronnych. 

Zidentyfikowano główne grupy interesu, utworzono Zespół Lokalnej Współpracy, określono 

zasady jego funkcjonowania i dalszej współpracy oraz sposoby komunikowania się. 

Scharakteryzowano także Obszar w zakresie przebiegu granic, przedmiotów ochrony 

i głównych zagrożeń, na podstawie SDF i wstępnie przeanalizowanych dotychczasowych 

informacji. 

II spotkanie ZLW odbyło się w dniu 16.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Dukli. Przedstawiono na nim wyniki prac inwentaryzacyjnych, wstępną koncepcję 

ochrony obszaru, projekt korekty granic oraz przedyskutowano proponowane zapisy 

dokumentacji PZO, propozycje zmian i uzupełnień. 

III spotkanie ZLW odbyło się w dniu 30.09.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Dukli. Zaprezentowano na nim roboczą wersję dokumentacji PZO, przedstawiono zakres 

zmian wprowadzonych po II spotkaniu i  dyskutowano nad propozycjami dalszych zmian 

i uzupełnień. Przedstawiono także tok dalszych prac nad projektem PZO i projektem 

zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie 

ustanowienia Planu. 

Protokoły z powyższych spotkań były umieszczane na stronie internetowej RDOŚ 

w Rzeszowie. 

Obwieszczeniem z dnia 11 stycznia 2016 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 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013r. poz. 627 ze zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a także ukazało się drukiem 

w prasie lokalnej – Gazeta Wyborcza wydanie wtorek 12 stycznia 2016 r. Było ono również 

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

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w dniach od 11 stycznia 2016 r. do 2 lutego 

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

zestawienie wraz z informacjami, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

uwzględnione, zawarto w tabeli nr 1. 
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Tabela 1. Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w wyniku 21-dniowych konsultacji 

społecznych projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie w sprawie ustanowienia PZO dla obszaru Natura 2000 

 

 

Lp. Uwagi i wnioski 
Podmiot 

zgłaszający 
Odpowiedź 

Sposób 

uwzględnienia 

uwagi w treści 

zarządzenia 

1.  Stowarzyszenie zwraca 

uwagę, że podstawowym 

zagrożeniem dla istnienia 

kolonii rozrodczej „nocka 

dużego” w rozpatrywanym 

obszarze Natura 2000 jest 

planowana w miejscowości 

Równe inwestycja pod 

nazwą „:Budowa czterech 

elektrowni wiatrowych wraz 

z infrastrukturą 

towarzyszącą w 

miejscowości Równe”.   

 

W przedstawionym 

stanowisku Stowarzyszenie 

Ekologiczne Równe 

wnioskuje o poszerzenie 

obszaru Natura 2000 

Kościół w Równem o obszar 

między miejscowością 

Równe a miejscowością 

Rogi oraz doliną Jasionki, ze 

względu na duże 

prawdopodobieństwo 

wykorzystania jego jako 

korytarza migracyjnego 

nietoperzy gatunków nocka 

dużego i podkowca małego 

między koloniami w 

kościołach w Kobylanach i 

Równem. 

Stowarzyszenie 

Ekologiczne 

Równe, ul. 

Zenona Staronia 

295, 38-451 

Równe. 

Pismo z dnia 30 

stycznia 2016 r. 

W odniesieniu do pisma 

Stowarzyszenia 

Ekologicznego Równe należy 

wskazać, iż w trakcie 

opracowania projektu planu 

zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Kościół w 

Równem analizowano wpływ 

ewentualnych elektrowni 

wiatrowych na nocka dużego. 

Biorąc pod uwagę że Nocek 

duży według wytycznych 

dotyczących oddziaływania 

inwestycji wiatrowych na 

nietoperze  zaliczany jest do 

gatunków niskiego ryzyka 

kolizji z pracującymi 

turbinami wiatrowymi, 

budowę elektrowni 

wiatrowych ujęto w 

zarządzeniu jako zagrożenie 

potencjalne (C03.03 

produkcja energii wiatrowej – 

budowa turbin wiatrowych w 

sąsiedztwie kolonii – 

możliwość kolizji z 

pracującymi turbinami). Do 

wpływu tego typu inwestycji 

odniesiono się również w 

załączniku nr 6 wskazania do 

zmian w dokumentach 

planistycznych  (..)  poprzez 

wskazanie aby w studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Dukla 

uwzględnić wytyczne 

dotyczące oddziaływania 

inwestycji wiatrowych na 

nietoperze, wg. których zaleca 

się lokalizowanie farm 

wiatrowych w określonej 

odległości od kolonii nocków 

dużych.  Do wpływu 

elektrowni wiatrowych 

planowanych w sąsiedztwie 

obszaru kościół w Równem 

odniesiono się również w 

dokumentacji PZO oraz części 

opisowej uzasadnienia do 

zarządzenia.  

Odnosząc się do wniosku o 

Z uwagi na 

argumenty 

przedstawione w 

kolumnie 

„Odpowiedź” 

niniejszej tabeli, nie 

przychylono się do 

wniosku.  

Zapisy 

dokumentacji PZO i 

zarządzenia 

pozostają bez 

zmian. 
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Lp. Uwagi i wnioski 
Podmiot 

zgłaszający 
Odpowiedź 

Sposób 

uwzględnienia 

uwagi w treści 

zarządzenia 

poszerzenie granic obszaru 

Natura 2000 Kościół w 

Równem należy wskazać, że 

wniosek ten nie ma 

uzasadnienia merytorycznego. 

W ramach inwentaryzacji 

przeprowadzonych na 

potrzeby PZO nie stwierdzono 

bowiem  wymiany osobników 

między koloniami 

rozrodczymi w kościołach w 

Równem i Kobylanach.  

Wskazany w piśmie teren 

pomiędzy miejscowością 

Równe, a miejscowością Rogi 

oraz doliną Jasiołki objęty jest 

ponadto ochronną w ramach 

Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Beskidu Niskiego 

co stanowi właściwa ochronę   

ładu przestrzennego i innych 

wartości środowiska 

przyrodniczego.  

Należy również wskazać że 

plan zadań ochronnych nie 

zastępuje oceny 

oddziaływania inwestycji na 

środowisko w tym na 

środowisko przyrodnicze, a   

rzeczywisty wpływ 

przedmiotowej inwestycji 

powinien  zostać oceniony  w 

ramach oceny oddziaływania 

na środowisko. 

 

 

 

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. 

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 
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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 Równem. 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 967 tys. zł.  

 

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.  
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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. 
 


