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10:00 – 10:15 
 
10:15 – 10:45 
 
 
10:45 – 11:30 

Rozpoczęcie spotkania.  

 

Uwarunkowania przestrzenne osiągnięcia założonych celów działań 
ochronnych na obszarze Doliny Górnej Rospudy 
 

Działania ochronne w ekosystemach lądowych oraz propozycja zmiany 
ocen siedlisk nieleśnych w  SDF 
 

11:30 – 11:50 Przerwa na kawę 

 

11:50 – 12:20 Działania ochronne w ekosystemach wodnych 

12:20-12:50 PRŚ na obszarach Natura 

12:50 – 14:10 Dyskusja  

14:10 - 14:00  Obiad  



Uproszczony harmonogram prac
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I Etap

7 lipca

II Etap

30 września

III Etap

7 grudnia

2012 r.
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Moduł C

• ustalenie działań ochronnych

• ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony 

• ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów 

planistycznych

• opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu  

• zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic



Uchwała Nr IV/25/03 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Bolesty Stare

Istniejące i projektowane plany zagospodarowania przestrzennego





Tytuł 

opracowania

Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu

Ustalenia 

planu/programu/proj

ektu mogące mieć 

wpływ na przedmioty 

ochrony

Przedmioty 

ochrony 

objęte 

wpływem 

opracowania

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących

Uchwała Nr IV/25/03

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 stycznia 

2003r. w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części 

wsi Bolesty Stare

Gmina Raczki Projektowany teren 2US –

tereny usług sportu i 

wypoczynku oraz ML tereny 

zabudowy letniskowej

3150 -

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskami 

z Nympheion, 

Potamion

91E0 – Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe I 

jesionowe

-



• Teren objęty planem planuje się skanalizować i podłączyć do gminnej 

oczyszczalni ścieków. Projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej tłocznej 

pokazano na rysunku planu.

• Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe na tereny 

nieutwardzone.

• Ogrzewanie budynków na obszarze opracowania realizować z kotłowni 

indywidualnych. Preferuje się kotłownie: olejowe, na gaz ziemny lub 

ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem pomp ciepła i kolektorów 

słonecznych.

• Proponowane trasy uzbrojenia należy traktować jako orientacyjne, które 

mogą ulec zmianie na etapie projektów technicznych. Dopuszcza się 

prowadzenia innych elementów uzbrojenia w oparciu o obowiązujące 

przepisy bez konieczności wprowadzania zmian w planie.



• Ustala się teren wód otwartych jeziora Bolesty oznaczony na rysunku 

planu symbolem W. Wzdłuż brzegu wyznacza się granicę strefy ochronnej 

jeziora, o przebiegu pokazanym na rysunku planu, w której obowiązują 

zakazy wymienione w Rozporządzeniu Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego z 

dnia 15 czerwca 1998 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Suwalskiego Nr 36, poz. 194 z dnia 26 czerwca 1998 r. Dopuszcza się 

budowę ogólnodostępnych pomostów w rejonie terenów: 1MR, 2US, 3MR, 

4MR.



Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, 

Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki.

Istniejące i projektowane plany zagospodarowania przestrzennego





Tytuł opracowania Instytucja odpowiedzialna za 

przygotowanie 

planu/programu/wdrażanie 

projektu

Ustalenia 

planu/programu/projekt

u mogące mieć wpływ 

na przedmioty ochrony

Przedmioty 

ochrony 

objęte 

wpływem 

opracowania

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących

Uchwała Nr IV/25/03

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 stycznia 

2003r. w sprawie 

uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części 

wsi Bolesty Stare

Gmina Raczki Projektowany teren 2 ML1, 

2 ML2, 2 ML3, 2 ML4, 2 

ML5, 2ML6  tereny 

zabudowy letniskowej; 2 

US1 tereny usług sportu i 

rekreacji - teren 

ogólnodostępnego 

kąpieliska,

plaży i przystani wodnej

6210 -

siedlisko 

priorytetowe -

priorytetowe 

są tylko 

murawy z 

istotnymi 

stanowiskami 

storczykowaty

ch* Murawy 

kserotermiczn

e (Festuco-

Brometea)

-



Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, 

Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki.



Uchwała Nr IV/19/11

Rady Gminy Raczki z 

dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części 

wsi: Rudniki, Sidory,

Bolesty, Wierciochy, 

Ludwinowo, Małe 

Raczki.

Gmina Raczki Wierciochy – możliwość 

wpływu 

projektowanych 

terenów zabudowy 

letniskowej 4 ML1 na 

3150

3150 -

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki 

wodne ze 

zbiorowiskam

i z 

Nympheion, 

Potamion

6210 -

Nakazuje się utrzymanie 

minimalnego udziału 

powierzchni biologicznie 

czynnej na działce, 

wynoszącego 80% 

powierzchni działki

b) Cały teren 4 ML1 leży w 

projektowanym 

Specjalnym Obszarze 

Ochrony Siedlisk Natury 

2000 PLH 200022 Dolina 

Górnej Rospudy 

obowiązują ustalenia 

zawarte w § 7 ust. 2 oraz 

przepisy odrębne.

c) Północna część terenu 

4 ML1 leży w strefie 

ochronnej jeziora Bolesty 

obowiązują ustalenia 

zawarte w § 7 ust. 1 pkt 7 

i 8 oraz przepisy odrębne.



W zakresie odprowadzania ścieków bytowych lub komunalnych ustala się:

a) usuwanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na terenach: zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, zabudowy zagrodowej 

oznaczonych na rysunku planu symbolem RM, zabudowy letniskowej oznaczonych na 

rysunku planu symbolem ML dopuszcza się korzystanie ze szczelnych zbiorników 

bezodpływowych – wybieralnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.



W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

a) zarurowanie otwartych rowów melioracyjnych kolidujących z planowanym 

zainwestowaniem, na warunkach określonych przez administratora rowów,

b) prowadzenie prac związanych z regulacją wód opadowych (modernizacja) i 

utrzymanie cieków (eksploatacja, konserwacja, remont),

c) usunięcie z wód deszczowych substancji ropopochodnych i zawiesin, jeśli 

takie wystąpią, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do 

odbiornika, na terenie własnym inwestora,

d) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do 

zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. c.







Dziękuję za uwagę


