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Pan Wojciech Wdowik 

                                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

                                        w Rzeszowie 
 

PTP.ZW.2022.01.1   
 

Dotyczy zaskarżenia uchwały Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 2 listopada 2021 r.                              

w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lasy Zwierzyniec i Jasień”. 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze 

 

Z zaniepokojeniem obserwujemy bieg wydarzeń w przedmiotowej sprawie i niejasny udział organu 

opiniującego, który Pan reprezentuje. Pragniemy poznać motywy, którymi Pan się pokierował składając 30 

grudnia 2021 r. pismo do Wojewody Podkarpackiego, którego fragment został przytoczony w skardze 

Wojewody, gdzie poinformował Pan, że „znając przedstawione w piśmie Nadleśniczego Nowa Dęba 

argumenty, nie uzgodniłby projektu uchwały…” 

Jakie istotne dokumenty, analizy, opracowania naukowe miały wpływ na takie sformułowanie stanowiska ?  

Czy uzyskawszy wiedzę przedstawioną przez Nadleśnictwo Nowa Dęba zwrócił się Pan do Rady Miasta 

Tarnobrzega o wyjaśnienia, uzupełnienia lub poddał Pan głębszej analizie problem?                    

Z korespondencji wynika, że po dwóch dniach od otrzymanego pisma z Nadleśnictwa, skierował Pan pismo do 

Wojewody Podkarpackiego. Bardzo zastanawiający jest tryb i pośpiech w jakim Pan zadziałał nie zachowując 

przezorności i obiektywizmu w tak ważnej społecznie sprawie.  

 

Lasy Zwierzyniec i Jasień to kompleksy leśne z niezwykle bogatą i udokumentowaną historią, posiadające 

udokumentowane walory przyrodnicze, odgrywające bardzo ważną rolę społeczną. Śmiało można stwierdzić, że 

są to najbardziej udokumentowane i zbadane lasy w północnej części województwa podkarpackiego. Są to lasy 

których powierzchnia stanowi zaledwie 1% powierzchni terenu zarządzanego przez Nadleśnictwo Nowa Dęba, 

a równocześnie leżą w centralnej części największej aglomeracji, jaką jest miasto Tarnobrzeg.  

 

Trudno sobie wyobrazić, aby Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie znał tematu i sporów 

społecznych w sprawie gospodarczego wykorzystania tych lasów przez Nadleśnictwo Nowa Dęba, gdyż od 

wielu lat zwracano się do organu z prośbą o interwencję w tej sprawie.   

• W roku 2018 do organu wpłynął projekt uchwały grupy radnych w sprawie powołania zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego, który finalnie nie był procedowany. 

• W 2019 r. organ pozytywnie uzgodnił 62 pomniki przyrody na terenie lasu Zwierzyniec. 

• W 2020 r. zarządzeniem RDOŚ w Rzeszowie na nasz wniosek, powołana została strefa ochrony 

całorocznej i okresowej dla gniazdującego bociana czarnego w lesie Jasień.  

• W 2021 r. podobnie powołano strefę całoroczną i okresową bociana czarnego w lesie Zwierzyniec. 

• W 2021 r. podpisano trójstronne porozumienie z Prezydentem Miasta Tarnobrzega                     

i Nadleśnictwem Nowa Dęba, w którym to zapisy wprost przekładają się na późniejszy projekt uchwały. 



• W kwietniu 2021 r. do Biura Rady Miasta Tarnobrzega wpłynął projekt uchwały w sprawie 

przedmiotowego ZPK, który to był kilkukrotnie analizowany przez RDOŚ w Rzeszowie, a następnie 

dwukrotnie pozytywnie uzgodniony.  

• Projekt uchwały poparty został podpisami blisko 1400 mieszkańców Tarnobrzega.  

• Na wczesnym jej etapie uchwała była również konsultowana z przedstawicielami Nadleśnictwa Nowa 

Dęba, podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta. 

 

Warto nadmienić, że liczne dokumenty, opracowania historyczne, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, stan               

i skład siedlisk, w tym drzewostanów występujących w obecnie już istniejącym zespole przyrodniczo 

krajobrazowym „Zwierzyniec i Jasień”, były i są ogólnodostępne i łatwe do analizy.  

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie na której stoi Pan czele została powołana do 

wypełniania ustawowych zadań. Jak czytamy na oficjalnej stronie:  

Misją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest sprawne, skuteczne, transparentne i etyczne 

wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska oraz zachowania dziedzictwa 

przyrodniczego województwa podkarpackiego. 

Misja ta jest realizowana w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. 

Wizją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest profesjonalna, rzetelna, bezstronna 

jednostka, budująca wizerunek nowoczesnej, otwartej i przejrzystej administracji świadczącej obywatelom             

i instytucjom usługi z zakresu ochrony środowiska na najwyższym poziomie merytorycznym, przy 

wykorzystaniu instrumentów ciągłego doskonalenia się i podnoszeniu poziomu zaangażowania zespołu. 

Chcemy wierzyć, że te szlachetne i wzniosłe zapisy nie są tylko pustymi zapisami, a Pan stoi na straży organu 

niezależnego, nieulegającemu wpływom, naciskom i lobbowaniu. Chcemy wierzyć, że Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie wykazuje dbałość o dziedzictwo przyrodnicze podkarpacia, reprezentuje 

interes społeczny, a nie interes jednej uprzemysłowionej grupy. 

 

   W oczekiwaniu na odpowiedź. 

     

     Z poważaniem 

     Piotr Bednarek 

Prezes PTP Wolne Rzeki 

 

 

Otrzymują: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Do wiadomości: 

1. Wojewoda Podkarpacki 

2. Prezydent Miasta Tarnobrzeg 

3. Opinia publiczna 


