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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy 

Sandomierskiej – charakterystyka obszaru 

• Puszcza Sandomierska – 

jedna z największych Puszczy 

leśnych w Polsce; 

• Położona w południowo-

wschodniej części Polski w 

widłach Wisły i Sanu; 

• Obejmuje obszar Kotliny 

Sandomierskiej; 

• Przecinają ją niewielkie rzeki 

– największa z nich to Łęg; 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy 

Sandomierskiej – charakterystyka obszaru 

• Występuje tu bogactwo świata 
roślin – ok. 1 000; 
najcenniejsze z nich: azalia 
pontyjska, wawrzynek 
główkowy, fiołek bagienny, 
długosz królewski, kotewka 
orzech wodny, kosaciec 
syberyjski, kłokoczka 
południowa; mącznica 
lekarska, czosnek siatkowaty. 

•  spotkać można rzadkie 
owady: pachnica dębowa, 
biegacza urozmaiconego, 
modliszkę,  
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – charakterystyka obszaru 

• Liczne formy ochrony przyrody; 

• OSO Ptaków  Puszcza 

Sandomierska; 

• OChK Mielecko -Kolbuszowsko –

Głogowski, Sokołowsko – 

Wilczowolski, Brzóźniański, 

Zmysłowski; 

• Rezerwaty przyrody: Jaźwiana 

Góra, Pateraki, Zabłocie, Bór, 

Zmysłówka, Wydrze, Słuchy Ług, 

Las Klasztorny, Buczyna w 

Cyrance, Końskie Błota, Bagno 

Przecławskie.  
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – charakterystyka obszaru 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

• V Priorytet - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych                                                                        
(Głównym celem V osi priorytetowej jest ograniczenie degradacji 
środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania 
różnorodności biologicznej); 

• Działanie 5.1 - Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu 
ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach 
chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej;               
(Cel działania: Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 
(ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz 
z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności 
genetycznej roślin, zwierząt grzybów).  

• Konkurs 3/2008 - Budowa lub modernizacja małej infrastruktury 
służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i 
niekontrolowaną presją turystów 

 (Cel działania: Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i 
ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem 
zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej 
poprzez ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją 
turystów). 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – opis projektu 

• Zaproszenie do współpracy 

Gminy i Nadleśnictwa; 

• Opracowanie wspólnej 

koncepcji – regulacji ruchu 

turystycznego; 

• Dostosowanie do regulaminu 

konkursu 3/2008 ogłoszonego 

przez CKPŚ – termin składani 

wniosków 06.10.2008r.; 

• Objęcie działaniami całego 

obszaru chronionego w 

ramach sieci Natura 2000; 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – opis projektu 

• Pozytywna ocena formalna i 

merytoryczna I stopnia  

• 30.09.2009 – termin złożenia 

pełnej dokumentacji do oceny 

merytorycznej II stopnia; 

• 23.12.2009 – podpisanie 

umowy o dofinansowanie 

projektu; 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – problemy  

• Wzrost zainteresowania 

wypoczynkiem na łonie 

natury; 

• Brak środków na 

dostosowanie bazy 

turystycznej dla potrzeb 

społeczeństwa; 

• Nie modernizowane obiekty 

turystyczne; 

• Przypadkowe niszczenie 

miejsc cennych przyrodniczo;   



10 

Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – problemy 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – cele 

• Regulacja ruchu turystycznego 
poprzez stworzenie 
Przyrodniczego szlaku Puszczy 
Sandomierskiej; 

• Modernizacja i dostosowanie 
obiektów turystycznych dla 
potrzeb zwiedzających; 

• Koncentracja ruchu 
turystycznego na obiektach 
małej architektury drewnianej; 

• Ochrona stanowisk kraski, 
pachnicy dębowej, biegacza 
urozmaiconego, bielika, orlika 
krzykliwego, derkacza, bociana 
czarnego; 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – cele 

• Ograniczenie nielegalnych 

wjazdów do lasu; 

• Stworzenie zaplecza do 

prowadzenie edukacji 

ekologicznej – ścieżki 

dydaktyczne i zielone klasy; 

• Ochrona miejsc cennych 

przyrodniczo poprzez 

ukierunkowanie ruchu 

turystycznego na obszary 

mniej wrażliwe a ciekawe 

przyrodniczo; 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – realizacja 

• Przyrodniczy szlak Puszczy 

Sandomierskiej to trasa 

turystyczna licząca ponad 300 

km długości, obejmuje obszar 

130 tys. ha; 

• Wybudowano i 

zmodernizowano ścieżki 

dydaktyczne (18), zielone 

klasy (2) i miejsca postojowe 

(5) i miejsca odpoczynku (14); 

• Szlak łączy 39 obiektów 

turystycznych. 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – realizacja 

• Monitoring przyrodniczy; 

• Ochrona stanowisk pachnicy dębowej; 

• Ochrona stanowisk kraski. 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – działania promocyjne 

• Prezentacja multimedialne 

prezentująca Przyrodniczy szlak 

Puszczy Sandomierskiej;  

• Strona internetowa: 

www.puszczasandomierska.lasy.gov.pl 

• Wydawnictwa promocyjne: zakładki, 

foldery, mapa-przewodnik; 

• Festyn promujący – oficjalne 

otwarcie Przyrodniczego szlaku 

Puszczy Sandomierskiej – 

04.09.2010; 

• Prasa, radio, telewizja; 

 

 

http://www.puszczasandomierska.lasy.gov.pl/
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – beneficjenci 

• Beneficjent wiodący  

– Nadleśnictwo Kolbuszowa 

• Podmioty upoważnione do 

ponoszenia wydatków 

kwalifikowanych  

– Nadleśnictwo Mielec 

– Nadleśnictwo Głogów 

– Nadleśnictwo Nowa Dęba 

– Nadleśnictwo Rudnik  

– Gmina Kolbuszowa  

– Muzeum Kultury Ludowej w 

Kolbuszowej 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – wartość projektu 

• Termin realizacji projektu       

29.03.2007 – 28.03.2011 

• Wartość projektu      

     2 920 750,04 zł 

• Wydatki kwalifikowalne  

     2 344 173,51 zł 

• Dofinansowanie 

    - 85% EFRR 

    - 14% NFOŚiGW 

    - 1% budżet jst 
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Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w 

Puszczy Sandomierskiej – problemy w realizacji 

• Konieczność złożenie 

wniosku o wydanie 

decyzji środowiskowej; 

• Projekt realizowany 

przez 7 partnerów; 

• Kary finansowe za 

naruszenie PZP. 
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Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i 

suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych  

• Projekt realizowany przez 

PGL LP 

• Podmiot upoważniony – 

Nadleśnictwo Kolbuszowa 

• Realizacja 2009 - 2012 
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Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w Nadleśnictwie 

Kolbuszowa 

• Projekt realizowany w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-

2013 

• Wartość projektu: 238 285,97 zł 

• Wydatki kwalifikowane:  

216 508,75 zł 

• Dofinansowanie: 

 85% EFRR 

 8% WFOŚiGW w Rzeszowie 

• Okres realizacji: 

• 18.09.2009 - 14.06.2011 

  

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 
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Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w Nadleśnictwie 

Kolbuszowa 

• Efekt ekologiczny 

 306 drzew – pomników 

przyrody zachowanych w 

dobrym stanie; 

 2,69 ha – powierzchnia na 

której zapewniono 

zachowanie dobrego stanu 

ekosystemów 

 

  

 

  

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 
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Centrum edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Kolbuszowa 

• Projekt przygotowany w ramach 
RPO WP na lata 2007-2013 –  
w trakcie oceny merytorycznej. 

• Efekt ekologiczny 

 zwiększenie świadomości 
ekologicznej - 3 000 osób 
biorących udział w zajęciach 
edukacyjnych; 

 rozwój bazy edukacyjnej powiatu 
kolbuszowskiego; 

  

 

  

 

  

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 
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Pielęgnacja i konserwacja zabytkowego drzewostanu w Wilczej Woli 

• Projekt przygotowany w 

ramach WFOŚiGW w 

Rzeszowie. 

• Efekt ekologiczny 

 zachowanie różnorodności 

biologicznej na pow. 3,52 ha   

 

  

 

  



Dziękuję za uwagę 
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