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Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagroŜeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000: 
 

Dokumentacja planistyczna Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28 ust 10 pkt 5 
ustawy o ochronie przyrody) 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
Gminy Łapy - Uchwała Nr XI/85/11 Rady 
Miejskiej w Łapach z dn. 24 czerwca 2011 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 
śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania gruntów planowane w 
granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 
powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem 
ochrony. 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowo - Uchwała nr XXI/115/2000 Rady 
Gminy w Michałowie z dn. 30 listopada 2000 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania gruntów planowane w 
granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 
powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem 
ochrony. 



Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego - Uchwał 
Rady Gminy Poświętne nr III/12/98 z dn. 29 
grudnia 1998 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania gruntów planowane w 
granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 
powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem 
ochrony. 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy SuraŜ – Uchwała Rady Miejskiej z dn. 
26 lutego 2001 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania gruntów planowane w 
granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 
powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem 
ochrony. 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zabłudów - Uchwała nr IX/69/2011 z dn. 30 
sierpnia 2011 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania gruntów planowane w 
granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 
powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem 
ochrony. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wyszki – Uchwała nr XXVI/234/05 Rady 
Gminy Wyszki z dn. 20 września 2005 r. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania gruntów planowane w 
granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 
powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem 
ochrony. 



Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr 
VII/66/1999 Rady Gminy Narewka z dn. 31 
sierpnia 1999 r. z późn. zm. 

W dokumencie naleŜy umieścić informacje o granicach obszaru Natura 2000 PLH200010 
Ostoja w Dolinie Górnej Narwi oraz o lokalizacji siedlisk i gatunków będących przedmiotami 
ochrony w tym obszarze. 

śadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu uŜytkowania gruntów planowane w 
granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 
powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem 
ochrony. 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bielsk na 
okres 01.01.2009-31.12.2018  

 

91D0 – Nadleśnictwo Bielsk wszystkie płaty (wydzielenie siedliskowe nr 21 (adres leśny 01-
03-1-05-92-k) i 26 (adres leśny 01-03-1-03-50-f, 01-03-1-03-50-b) wyłączyć z uŜytkowania. 

91E0 – wydzielenie siedliskowe 9 (adres leśny 01-03-1-05-99-c), 16 (adres leśny 01-24-1-02-
40-i) - uwzględnienie w składzie gatunkowym drzewostanu w trakcie rębni IB gatunków 
łęgowych tj. Js, Ol, Wz. 

Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Rudka na 
okres 01.01.2009-31.12.2018 

91E0 – Nadleśnictwo Rudka: budowa bystrotoku i renowacja jazu w wydzieleniu 
siedliskowym nr 17 (adres leśny 01-03-1-03-50-f, 01-03-1-03-50-b) 

91E0 – wydzielenie nr 14 (adres leśny 01-24-1-02-31-g, 01-24-1-02-31-a, 01-24-1-02-31-d, 01-
24-1-02-31-j, 01-24-1-02-31-k): uwzględnienie w składzie gatunkowym drzewostanu w trakcie 
rębni IV gatunków łęgowych tj. Js, Ol, Wz. 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bielsk na 
okres 01.01.2009-31.12.2018 

Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Rudka na 
okres 01.01.2009-31.12.2018 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa śednia 
na okres 01.01.2009-31.12.2018 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Dojlidy 
na okres 01.01.2007-31.12.2016 

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Browsk 
na okres 01.01.2003-31.12.2012 

91E0 – wszystkie wydzielenia siedliskowe, Nadleśnictwa: Rudka, Bielsk, śednia, Dojlidy, 
Browsk - pozostawić rowy bez odnowienia w całych wydzieleniach siedliskowych, 
pozostawienie posuszu stojącego i leŜaniny, pozostawianie gatunków typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich takich jak wiąz, jesion. 



Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Browsk 
na okres 01.01.2003-31.12.2012 

91D0 – Nadleśnictwo Browsk płat (wydzielenie siedliskowe nr 6, adres leśny adres leśny 01-
05-1-04-822-s) wyłączyć z uŜytkowania. 

Projektowane uproszczone plany urządzenia 
lasu 

Podczas prac nad opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu naleŜy uwzględnić 
wskazania: 

91E0 – wszystkie wydzielenia siedliskowe: pozostawić rowy bez odnowienia w całym 
wydzieleniach siedliskowych, pozostawienie posuszu stojącego i leŜaniny, pozostawianie 
gatunków typowych dla siedlisk, a jednocześnie rzadkich takich jak wiąz, jesion 

Uproszczony plan urzadzenia lasu wsi Samułki 
DuŜe i Małe na okres 1.01.02-31.12.11 

91E0 – wydzielenie siedliskowe 20 (SAMUŁKI DUśE I MAŁE dz. nr: 452/4, 451/2, 453, 
452/10, 454, 455, 570, 456, 457, 458, 459, 62/2, 822, 821, 61/2, 60/7, 449, 450, 451/1, 820, 
452/): rozpoczęcie w dzisięcioleciu obowiązywania PZO rębni IVD z docelowym składem 
gatunkowym Ol 40, Js 40, Wz, Brz, Św, Czm 20% 

Uproszczony plan urzadzenia lasu wsi Odrynki 
na okres 1.01.2002-31.12.2011 

91E0 – wydzielenie 36, ODRYNKI dz. nr: 146/18,146/6, 146/17, 146/22, 146/21, 146/19, 
146/20, 146/9, 146/4, 146/5, 148/1, 146/8, 146/10, 146/12, 146/3, 146/11, 147, 146/1, 146/7, 
146/14, 146/2, 146/13, 146/16, 146/15, pozostawianie gatunków typowych dla siedlisk, a 
jednocześnie rzadkich takich jak wiąz, jesion oraz pozostawianie posuszu stojacego i leŜaniny 

Projektowane uproszczone plany urządzania 
lasu dla wsi Lesznia i Czerewki 

91E0 – wydzielenie siedliskowe 1, LESZNIA dz. nr: 211, 210, 209, 208, 207, wydzielenie 
siedliskowe 2, CZEREWKI dz. nr: 515, 514; LESZNIA dz. nr: 394, Usuwanie śmieci raz do 
roku w okresie kwiecień-maj  

 


