
 

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 Trzciana PLH180018  

 

 

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzciana PLH180018 został 

ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Trzciana PLH180018 (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014 r., poz. 1653). 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), pismem z dnia 30 maja 2014 r., znak 

WPN.6320.4.8.2014.AP, przedmiotowe zarządzenie przekazano do Ministra Środowiska 

w celu przeprowadzenia kontroli tego aktu prawa miejscowego. W wyniku przeprowadzonej 

kontroli, pismem z dnia 18 marca 2015 r., znak DP-074-115/9442/14/JJ, Minister Środowiska 

wskazał uchybienia uzasadniające zmianę zarządzenia we własnym zakresie. Uwzględniając 

wskazania Ministra Środowiska w ramach zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzciana PLH180018 w załącznikach 3, 4 i 5 

usunięto dane dotyczące siedliska 8310. Zmiana ta podyktowana jest zmianą SDF dla obszaru 

Natura 2000 Trzciana w wyniku której przedmiotowe siedlisko uzyskało ocenę D, a co za tym 

idzie utraciło rangę przedmiotu ochrony w tym obszarze. W związku ze zmianą zapisów SDF 

w zarządzeniu wprowadzono zapisy dla siedliska 9180 jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na 

stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)*. 

W zakresie działania ochronnego dla podkowca małego i nocka dużego dotyczącego 

ograniczenia użytkowania strychu budynku w okresie rozrodu do niezbędnych prac 

związanych z jego utrzymaniem usunięto zapis dotyczący niewpuszczania na strych osób 

postronnych. W załączniku nr 6 usunięto zapisy dotyczące oceny wpływu na obszar Natura 

2000 działań zmieniających dotychczasowe warunki mikroklimatyczne, kubaturowe, 

architektoniczne. 

Propozycję zmiany zarządzenia skonsultowano z przedstawicielami Zespołu Lokalnej 

Współpracy. Na podstawie wniesionych uwag, w projekcie zmiany zarządzenia oprócz 

wskazań Ministerstwa Środowiska uwzględniono również uwagi wniesione przez Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe tj. na wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Krośnie wprowadzono zmianę działania ochronnego dla przedmiotu ochrony 

9130 – żyzne buczyny w postaci „pozostawienie do naturalnego rozpadu ok 5% powierzchni 

drzewostanów rębnych” na zapis „pozostawianie do naturalnego rozpadu ok 5% powierzchni 

drzewostanów  osiągających wiek rębności lub zaplanowanych do użytkowania rębnego” do 

działania ochronnego dla tego samego siedliska w postaci „stopniowa eliminacja obcych 

siedliskowo gatunków drzew, głównie sosny i modrzewia, w ramach cięć pielęgnacyjnych 

i rębnych” dodano zapis „Dopuszcza się udział gatunków obcych siedliskowo, głownie sosny 

i modrzewia do 10 % w składzie gatunkowym”. Nie uwzględniono natomiast wniosku RDLP 
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w Krośnie o objecie działaniami ochronnych siedliska 9130 zlokalizowanego na gruntach 

prywatnych. Kluczowe dla ochrony siedlisk są bowiem działania, które należy podjąć na 

gruntach w zarządzie PGL LP, gdyż stanowią one przeważającą większość terenów leśnych 

w obszarze. W przypadku gruntów prywatnych brak jest na dzień dzisiejszy właściwych 

mechanizmów, które by umożliwiały wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu, np. 

programów leśnośrodowiskowych.   

Na wniosek Nadleśnictwa Dukla zmieniono zapis działania ochronnego dla siedliska 

9130 o treści „Stosowanie w gospodarce leśnej tzw. przyrodniczych typów drzewostanów 

(PTD)” na zapis „Stosowanie w gospodarce leśnej typów drzewostanu, które wskazują 

optymalny skład gatunkowy drzewostanu dla siedliska”.  

W związku z przeprowadzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

w Przemyślu pracami urządzeniowo leśnymi w  granicach Nadleśnictwa Dukla, uchylono 

załącznik nr 7 do zarządzenia oraz w oparciu o dane przekazane przez BULiGL dokonano 

korekty zasięgu siedlisk i tym samym dokonano zmiany załącznika nr 8.  

W ramach zmiany zarządzenia wprowadzono również zmiany porządkowe, polegające 

na nadaniu numeracji działań ochronnych oraz ujednoliceniu zapisu wskazania podmiotu 

odpowiedzialnego za realizację poszczególnych działań ochronnych.  

Obwieszczeniem z dnia 5 września 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu 

poprzez zapoznanie się z projektem zmiany 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 2017 r. poz. 1405) i w związku z art. 28 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). 

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 8 września 2017r. Obwieszczenie było również wywieszone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dukli w dniach od 13 września 2017 r. do 4 października 

2017 r. oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniach 

od 5 września 2017 r. do 10 października 2017 r.   

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

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 

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 29 maja 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 26 października 2017 r. 


