
Uzasadnienie 

do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

z dnia 9 listopada 2017 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Łąki nad Młynówką PLH180041 

 

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki nad Młynówką PLH180041 

został ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Łąki nad Młynówką PLH180041 (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 

3118). Mając na uwadze § 5 ust. 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę  

i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz.1754) niezwłocznie po 

podpisaniu, pismem z dnia 26 września 2016 r., znak: WPN.6320.13.4.2016.BA.1, 

przedmiotowe zarządzenie wraz z uzasadnieniem przekazano do Ministra Środowiska.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli Minister Środowiska, pismem z dnia 23 stycznia 2017 r., 

znak: DP-WLZ.074.62.2016.JJ poinformował, że w załączniku nr 5 przedmiotowego 

zarządzenia w działaniu ochronnym nr 11 na właściciela lub użytkownika gruntu, będących 

podmiotami prywatnymi niewłaściwie nałożono obowiązek ograniczenia wycinania 

wiekowych drzew oraz usuwania martwego drewna celem podniesienia bioróżnorodności. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 31 stycznia 2017 r., 

znak: WPN.6320.13.4.2016.BA.3, zwrócił się z prośbą do Ministra Środowiska o ponowną 

analizę poprawności przedmiotowego zapisu. Określając przedmiotowe działanie ochronne 

wzięto pod uwagę fakt, że nałożenie obowiązków na właściciela lub użytkownika gruntu 

wymagałoby podjęcia w tym zakresie porozumienia i zapewnienia zadośćuczynienia.  

W związku z brakiem pakietów leśno-środowiskowych oraz brakiem środków finansowych  

w budżecie RDOŚ na pokrycie kosztów porozumień, działanie ochronne celowo wpisano jako 

zalecenie a nie obowiązek. Pismem z dnia 25 maja 2017 r., znak: DP-WLZ.074.62.2016.PM1, 

Minister Środowiska podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 23 stycznia 

2017 r. Mając na uwadze powyższe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

pismem z dnia 13 czerwca 2017 r. poinformował o podjęciu działań w celu zmiany 

przedmiotowego zarządzenia. 

W ramach wprowadzonej zmiany z działania ochronnego określonego dla siedliska 

91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) w wierszu nr 11 usunięto zalecenie 

ograniczenia wycinania wiekowych drzew oraz usuwania martwego drewna celem 

podniesienia bioróżnorodności.  

Obwieszczeniem z dnia 25 sierpnia 2017 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. Obwieszczenie to w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
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o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn.zm.) zostało podane 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 2017 r. poz. 1405). 

Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie (strony BIP), a także ukazało się drukiem w prasie lokalnej (Gazeta 

Wyborcza) w dniu 29 września 2017 r. Obwieszczenie było również wywieszone na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasło w dniach od 28 września 2017 r. do 20 października 2017 

r., Urzędzie Gminy Skołyszyn w dniach od 27 września 2017 r. do 19 października 2017 r. 

oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniach od 25 

września 2017 r. do 23 października 2017 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.  

 

L.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Odpowiedź 

Sposób 

uwzględnienia 

uwagi w treści 

zarządzenia 

1. 

Uwaga do załącznika 

nr 5. W zakresie 

działania ochronnego 

dla siedliska 

przyrodniczego 91E0 

„Pozostawienie bez 

użytkowania” 

wymaga podjęcia 

porozumienia z 

właścicielem gruntu i 

zapewnienia 

ewentualnego 

zadośćuczynienia. 

Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

Departament 

Zarządzania Zasobami 

Przyrody Wydział ds. 

Planowania Ochrony, 

e-mail z dnia 

05.09.2017 r. 

W związku z brakiem programów 

leśno-środowiskowych dających 

możliwość uzyskania 

zadośćuczynienia z tytułu obniżenia 

dochodowości działanie ochronne 

ujęto w sposób nie narzucający 

konieczności wyłączenia z 

użytkowania płatów siedliska. Nie 

ma więc potrzeby dodawania 

wskazania, że  przedmiotowe 

działanie ochronne będzie 

realizowane  na postawie 

porozumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000. Potrzeby takiej nie 

dopatrzył się również Minister 

Środowiska, nie wskazując 

potrzeby modyfikacji 

przedmiotowego planu w tym 

zakresie. Zaznaczyć również 

należy, że działanie ochronne o 

treści „Pozostawienie bez 

użytkowania lub użytkowanie z 

zachowaniem areału i cech 

siedliska” w zakresie siedliska 

91E0 wprowadzone zostało 

również PZO dla innych obszarów 

Natura 2000 w których również nie 

zostało zakwestionowane przez 

Ministra Środowiska.   

Uwagi nie 

uwzględniono. 
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Karta projektu zmiany planu zadań ochronnych zamieszczona została 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 09 września 

2017 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. z 2015 r., poz. 525 z późn. 

zm.) uzgodniono również z Wojewodą Podkarpackim w dniu 30.10.2017 r. 


