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Porządek spotkania

1000 Rozpoczęcie spotkania 

1020 Podstawy prawne i organizacja procesu tworzenia Projektu PZO

1140 Przerwa na kawę

1200 Charakterystyka obszaru PLH 200005 Ostoja  Augustowska

1240 Analiza dokumentu Standardowego Formularza Danych Obszaru Natura 2000

1310 Omówienie szablonu projektu dokumentacji Planu

1330 Przerwa na kawę

1350 Prezentacja harmonogramu prac i spotkań na kolejne etapy Planu

1410 Dyskusja

1430-50 Obiad

1530 Zakończenie spotkania
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Sprawy organizacyjne

• Lista obecności – prosimy o wpisanie danych teleadresowych

• Deklaracja uczestnictwa w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW)

• Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby Projektu Planu Zadań Ochronnych (PZO)
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Sprawy organizacyjne

Planista regionalny  - Iwona Naliwajek  tel. (85) 7406981 wew. 47

inaliwajek@rdos.gov.pl

Koordynator  Planu - Karol Danik tel. 668 009 737

Karol.Danik@bialystok.buligl.pl
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Cel dzisiejszego spotkania …
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Cel Projektu

Stworzenie podstaw skutecznego zarządzania obszarem     
Natura 2000 poprzez opracowanie planu zada ń
ochronnych , zapewniającego zachowanie lub odtworzenie 
właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, przy 
jednoczesnym
stworzeniu warunków
społecznych, 
umoŜliwiających 
wdroŜenie tego 
planu w Ŝycie.
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a) art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) 

b) art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udost ępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w 
sprawie sporz ądzania projektu planu zada ń ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 (Dz. U. z dnia 8 marca 2010 Nr 34 poz. 186)

Podstawa prawna:
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Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)

Art. 28

1.  Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem 

sporządza projekt planu zadań ochronnych na okres 10 lat; 

pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia 

zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako 

obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia 

wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków.
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cd. Art. 28

5.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia, w 

drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, 

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując 

się koniecznością utrzymania i przywracania do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000. 
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cd. Art. 28

11. Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru 

Natura 2000 lub jego części:

2)   pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku 
narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego, 
dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający 
zakres, o którym mowa w ust. 10;

3)   pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku 
narodowego, rezerwatu przyrody, dla których ustanowiono 
zadania ochronne uwzględniające zakres, o którym mowa w 
ust. 10;



Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

11. Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 

2000 lub jego części:

3a) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem 

nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu został

poddany ocenie oddziaływania na środowisko

cd. Art. 28
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Art. 32
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10. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera:

1) opis granic obszaru i mapę;

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagroŜeń dla zachowania właściwego  stanu ochrony  

przedmiotów ochrony;

3) cele działań ochronnych;

4) określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i   

obszarów ich wdraŜania, w tym w szczególności działań dotyczących:

a)    ochrony czynnej

b)    monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów

c)    uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, (…), jeŜeli s ą

niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia wła ściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony;

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony.

cd. Art. 28



Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
(Dz. U. z dnia 8 marca 2010 Nr 34 poz. 186)

§ 1. Rozporządzenie określa dla obszaru Natura 2000, zwanego 
dalej „obszarem”:

1)tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych;

2)zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu

planu zadań ochronnych;

3)tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych.
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§ 1. (…) otrzymuje brzmienie:
„a) działań ochronnych zapewniających moŜliwość monitoringu 
osiągnięcia celów działań ochronnych, a zwłaszcza monitoringu 
przyjętych parametrów stanu ochrony przedmiotów ochrony, a 
dla obszaru znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego 
lub jego części z podziałem na działania:

– obligatoryjne,
– fakultatywne,”.

Nowelizacja rozporz ądzenia
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Ustawa 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

Art. 39

1. Organ opracowujący projekt dokumentu (…), bez zbędnej zwłoki, 

podaje do publicznej wiadomości informację o:

1)przystąpieniu do opracowywania projektu i jego przedmiocie;

2)moŜliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy 

oraz o miejscu, w którym jest ona wyłoŜona do wglądu;

3)moŜliwości składania uwag i wniosków;

4)sposobie i miejscu składania uwag i wniosków;

5)organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
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� PZO jest dokumentem znacznie prostszym i tańszym w sporządzeniu, niŜ

plan ochrony. 

Tworzony jest na podstawie dostępnych informacji, uzupełnionych tylko 

prostą, terenową oceną stanu przedmiotów ochrony.

� Do planu ochrony trzeba skompletować spójną wiedzę o przedmiotach 

ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony, wykonując niezbędne 

inwentaryzacje (duŜa pracochłonność prac terenowych) i ekspertyzy.

Plan Zadań Ochronnych  ≠ Plan Ochrony
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Plan zadań ochronnych Plan ochrony

� sporządzany na 10 lat;

� zarządzenie Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ);

� obowiązkowy dla kaŜdego obszaru Natura 2000;

� sporządzany dla całości obszaru Natura 2000, z 

wyłączeniem obszarów morskich i obszarów na których 

funkcjonują inne plany;

� wprowadza działania, które nie budzą wątpliwości ,a są

niezbędne dla zachowania przedmiotów ochrony;

� zawiera tylko cele do osiągnięcia na 10 lat;

� sporządzany na podstawie istniejącej wiedzy 

uzupełnionej o podstawowe prace terenowe; 

� formułuje wnioski do zmian w istniejących studiach i 

planach zagospodarowania przestrzennego;

� identyfikuje potrzebę sporządzenia planu ochrony dla 

części lub całości obszaru.

� sporządzany na 20 lat;

� rozporządzenie Ministra Środowiska;

� nieobowiązkowy;

� stabilny, długookresowy program ochrony; moŜe być

zmieniony w trakcie realizacji tylko w szczególnych 

przypadkach;

� sporządzany na podstawie inwentaryzacji i badań w 

niezbędnym zakresie;

� moŜe ustalać reguły lokalizacji zabudowy, infrastruktury 

technicznej, komunikacyjnej i edukacyjnej;

� moŜe ustalać ramowe warunki realizowanych i planowanych 

przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać

na obszar Natura 2000;

� formułuje wnioski do zmian w istniejących studiach i planach 

zagospodarowania przestrzennego.
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Cele szczegółowe PZO:
— określenie stanu w jakim znajdują się siedliska przyrodnicze oraz 

gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000;

— identyfikacja istniejących i potencjalnych zagro Ŝeń dla zachowania 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;

— ustalenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdraŜania;
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cd.

— ustalenie koniecznych zmian w istniejących dokumentach 

planistycznych obowiązujących na terenie ostoi, dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagroŜeń wewnętrznych lub 

zewnętrznych, jeŜeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków;

— identyfikacja potrzeby sporz ądzenia planu ochrony dla części 

lub całości obszaru.
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Proces tworzenia projektu

Etap I                                  Przygotowawczy

Etap II                               Opracowanie       
projektu PZO 

Etap III                               Ustanowienie  
PZO
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Etap I. Przygotowawczy

� ustalenie terenu objętego projektem PZO

� ustalenie przedmiotów ochrony objętych projektem PZO;

� opracowanie opisu załoŜeń do sporządzania projektu PZO;

� podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu 

do sporządzenia projektu PZO;

� organizacja systemu komunikacji z stronami 

zainteresowanymi funkcjonowaniem ostoi – „grupa interesu”;

� utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).
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Etap II. Opracowanie projektu PZO

� prace studyjne oraz  terenowe;

� aktywny udział Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW);

� zbieranie i rozpatrywanie uwag i wniosków na 

poszczególnych etapach pracy nad PZO;

� zorganizowanie spotkań dyskusyjnych.

•Fot. BULiGL•Fot. Cezary Popławski
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Etap III. Ustanowienie Planu

� opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji planu;

� opiniowanie projektu planu zadań ochronnych przez Zespół
Doradztwa Merytorycznego – recenzenci GDOŚ;

� ustanowienie planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 
zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
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� Proces tworzenia z udziałem społeczeństwa;

� Sporządzający projekt PZO powinien umoŜliwić zainteresowanym osobom

i podmiotom, prowadzącym działalność w obrębie obszaru Natura 2000, udział

w pracach związanych ze sporządzeniem projektu (ZLW).

� kaŜdy ma prawo głosu

� miejsce, gdzie wpływa się na tworzenie lokalnego prawa - propozycje wpisów

i zmian do MPZP, SUiKZP

Planowanie ochrony obszaru Natura 2000 – ka Ŝdy zainteresowany 
moŜe mieć wpływ !

Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW)
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� Czy obszar Natura 2000 powinien istnieć,

� O wymogach wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego,

� Proces sporządzania projektu PZO nie jest miejscem negocjacji 

dopuszczalności/niedopuszczalności jakichkolwiek inwestycji na 

obszarze Natura 2000

A o czym nie b ędzie dyskusji

•środło: www 
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� Czy moŜna wyłączyć teren z granic obszaru Natura 2000?

– jest to moŜliwe wyłącznie pod warunkiem dostarczenia

„dowodu wysokiej jakości”, Ŝe teren znalazł się w obszarze

tylko i wyłącznie w wyniku błędu

A o czym nie b ędzie dyskusji?
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Zespół Lokalnej Współpracy
� grupa osób bezpośrednio 

zaangaŜowana w planowanie 
ochrony;

� bierze udział w spotkaniach 
dyskusyjnych;

� osoby tej grupy zobowiązują się do 
uczestnictwa w zebraniach, 
warsztatach itp.

WKŁAD MERYTORYCZNY

DYSKUSJA

UCZESTNICTWO
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Skład Zespołu Lokalnej Współpracy

UŜytkownicy/zarządcy terenu

Podejmujący decyzje

Związki, organizacje, stowarzyszenia 
mające w statucie działalność na rzecz 
ochrony przyrody

Inni

Urząd gminy, starostwo powiatowe, 
nadleśnictwa, RZGW, park narodowy, 
RDOŚ i inne

Zarządcy gruntów - urząd gminy, 
nadleśnictwa, RZGW, park narodowy,
rolnicy, lokalni przedsiębiorcy i inne

Pozarządowe organizacje ekologiczne 
(NGOs), organizacje, towarzystwa 
regionalne

Mieszkańcy gminy, hotelarze, 
inwestorzy, związki wędkarskie, 
gospodarstwa agroturystyczne, 
pracownicy naukowi i inni
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Przerwa na kawę
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Ostoja PLH 200005 Ostoja Augustowska

Część jednego z największych zwartych kompleksów leśnych Europy 
(pozostała część leŜy na Litwie i Białorusi, łącznie ok.250 tys. ha)

http://maps.google.com/
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Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 zatwierdzony

jako OZW w 2008 roku.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzony decyzją Komisji 

Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. przyjmująca na 

mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz 

terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, Dz. U. UE. L 33 z 

08.02.2011r.

Status ostoi:
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http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl
/

Źródło: opracowanie własne
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Granice obszarów Natura 2000 dost ępne zgodnie
z Dyrektyw ą INSPIRE!
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http://www.gdos.gov.pl/News/view/1921/Granice_obszarow_Natura_20
00_dostepne_zgodnie_z_INSPIRE



Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku

Powierzchnia – 107068,7 ha 

PołoŜenie 
Powiaty: augustowski, sejneński i suwalski

Gminy : Augustów (gmina miejska) 4553,23 ha 
Augustów (gmina wiejska) 7223,49 ha 
Lipsk 4813,44 ha 
Nowinka 14315,13 ha 
Płaska 37286,4 ha 
Sztabin 9021,4 ha
Giby 23653,5 ha
Krasnopol 17,4 ha 
Sejny                  3188,51 ha 
Raczki 364,4 ha
Suwałki (gmina wiejska) 2258,2ha 
Suwałki miasto 373,7 ha
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Nadzór nad obszarem – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w                                  
Białymstoku

Administracja - Regionalna Dyrekcja Lasów Pa ństwowych Białystok

Nadleśnictwa: 

� Augustów
� Głęboki Bród
� Pomorze
� Płaska
� Szczebra
� Suwałki
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Na terenie Ostoi Augustowskiej występuje*:

• 21 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

• 4 gatunki ssaków

• 3 gatunki płazów i gadów

• 1 gatunek ryby

• 3 gatunki bezkręgowców

• 9 gatunków roślin

* Źródło: SDF

Wartości przyrodnicze:
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� stwierdzonych ok. 2000 gatunków zwierząt, (Krzysztofiak 2001) 

� 1110 roślin naczyniowych (107 pod ochroną ścisłą)*

� 261 gat. mszaków (51 pod ochroną ścisłą)*

� 746 gat. glonów*

� 363 gat. porostów (49 pod ochroną ścisłą)*

� ok. 450 gat. grzybów*

� 166 zespołów roślinnych (28 leśnych)*

� 27 siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej / 9 priorytetowych gatunków

Wartości przyrodnicze obszaru Puszczy Augustowskiej:

*Źródło: Sokołowski A. 2010
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� 14 rezerwatów przyrody (4088,53 ha)

� Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Biebrzy, Dolina Rospudy, Puszcza 

i Jeziora Augustowskie

� 84 pomniki przyrody*

� OSO PLB 200002 Puszcza Augustowska

Formy ochrony przyrody:

*Źródło: Sokołowski A. 2010
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Standardowy Formularz Danych

Podstawowy dokument skupiający opis 

najistotniejszych informacji o obszarze Natura 

2000.

Ogólnie dostępny na stronie 

www.natura2000.gdos.gov.pl .

W ramach prac nad PZO naleŜy zweryfikować

(zaktualizować) ten dokument.
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Dokumentacja projektu planu 
zadań ochronnych
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Dokument planu tworzony jest etapowo, poprzez 
wypełnianie szablonu formularza  PZO
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1.2    Ustalenie terenu obj ętego Planem

1.2.1 Zestawienie dokumentów planistycznych mog ących mie ć wpływ na 

powierzchni ę obszaru Natura 2000 obj ętą PZO

L.p. Nazwa krajowej formy ochrony 
przyrody lub nadleśnictwa 

Dokument planistyczny Uzasadnienie wyłączenia 
części terenu ze 

sporządzania PZO

Powierzchnia [ha]

1.4. Opis zało Ŝeń do sporz ądzenia Planu

G�ównym celem opracowania Planu Zada� Ochronnych (PZO) jest utrzymanie lub odtworzenie w�a�ciwego 
stanu przedmiotów ochrony, który to obowi�zek wynika z zapisów dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) 
Obszar Natura 2000 „Ostoja w dolinie Górnego Nurca”o powierzchni 5 524,0 ha po�o�ony jest w po�udniowo 
- wschodniej cz��ci województwa podlaskiego na terenie powiatów bielskiego i hajnowskiego
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony obj ętych Planem

Lp. Kod
Nazwa 
polska

Nazwa 
łacińska

% 
pokrycia

Pop.
Osiadł.

Pop. 
Lęgowa

Populacja 
Migr.

Ocena 
Pop. / 

Stopień
Reprezen.

Ocena 
St. zach.

Ocena
Izol. / 

Względna 
powierzchnia

Ocena
Ogólna

Opina dot. 
wpisu

S1 4030
Suche 
wrzoso-
wiska

Calluno-
Genis-
tion, 
Pohlio-
Calluni-
on, 
Calluno-
Arctosta
phylion

0,03 B B C C

S2

R1

R2
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres  ich odpowiedzialno ści 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytucji/osoby Kontakt
Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska

realizacja polityki ochrony �rodowiska na 
obszarze kraju, decyzje administracyjne na 
poziomie krajowym, nadzór nad 
wszystkimi formami ochrony przyrody, w 
tym obszarami sieci Natura 2000, promocja 
i udost�pnianie informacji w tym zakresie

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

22 57-92-900
kancelaria@gdos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony
�rodowiska w Bia�ymstoku

realizacja polityki ochrony środowiska na
obszarze województwa, nadzór nad 
obszarami sieci Natura 2000, promocja i 
udostępnianie informacji w tym zakresie

ul. Dojlidy Fabryczne 23
15−554 Białystok

85 74 06 981
biuro@rdos.eu

Marsza�ek Województwa
Podlaskiego

decyzje administracyjne w�adz
wojewódzkich, polityka regionalna,
planowanie przestrzenne, promocja regionu
województwa podlaskiego, udost�pnianie

Urz�d Marsza�kowski
Województwa Podlaskiego
ul. Kardyna�a Stefana
Wyszy�skiego 1
15�888 Bia�ystok

85 74 85 101
kancelaria@umwp-podlasie

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku

nadzór nad gospodarką leśną, promocja i
udostępnianie informacji w zakresie 
ochrony
przyrody i edukacji ekologicznej na 
obszarze
Lasów Państwowych

ul. Lipowa 51
15−424 Białystok

85 74 818 00
rdlp@bialystok.lasy.gov.pl
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Konsultacje społeczne
- strona internetowa RDOŚ Białystok

• (http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo)
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Platforma Informacyjno-Komunikacyjna (PIK)

1. GDOŚ na stronie internetowej (http://pzo.gdos.gov.pl/konsultacje-spoleczne) 
zorganizował panel - Platformę Informacyjno-Komunikacyjną (PIK). Będą tu 
zamieszczane:
•- wyniki kolejnych etapów prac nad Planem,
- wnioski, uwagi.

2. Uwagi oraz wnioski moŜna składać równieŜ drogą pisemną wysyłając je na adres 
RDOŚ w Białymstoku.

3. Konsultacje społeczne realizowane są równieŜ drogą aktywnego uczestnictwa w 
spotkaniach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).
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Przerwa
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Etap I Przygotowawczy Start - 07.05.2012r.
I spotkanie konsultacyjne – 20.06.2012r.

Etap II Opracowanie projektu PZO

Etap III Ustanowienie PZO

II spotkanie konsultacyjne – 05.11.2012r.

III spotkanie konsultacyjne – 10.12.2012r.

Termin: do 28.02.2013 r.

Harmonogram prac – wst ępne  terminy 
kolejnych spotka ń dyskusyjnych
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Etap II – Opracowanie projektu Planu , obejmujący 3 moduły:

Moduł A
1. wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000

2. zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony

3. weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji
Moduł B

1. ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony

2. identyfikację i analizę zagroŜeń
3. ustalenie celów działań ochronnych

Moduł C

1. ustalenie działań ochronnych
2. ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony 

3. ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych

4. opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu 
5. zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic

II spotkanie ZLW 
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ZagroŜenia

Stan 
ochrony

Cel działań
ochronnych

Działania 
ochronne 
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5.1 Ochrona siedlisk 
lęgowych ptaków

1 370 
zł/ha

5.2 Mechowiska 1 390 
zł/ha

5.3 Szuwary 
wielkoturzycowe

910 zł/ha

5.4 Łąki trzęślicowe i 
selernicowe

1 390 
zł/ha

5.5 Murawy ciepłolubne 1 380 
zł/ha

5.6 Półnaturalne łąki 
wilgotne

840 zł/ha
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Koniec

Janusz Porowski, Karol Danik


