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ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BIAŁYMSTOKU  

z dnia ……….. 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 

 

    Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2018 r. poz.1614, t. j.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 26/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4631), 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) załącznik nr 5 określający działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;  

2) w załączniku nr 7 określającym lokalizację działań ochronnych w formie zestawienia 

działek ewidencyjnych, wprowadza się następujące zmiany: 

a) w lokalizacji działań ochronnych dla A084 Błotniaka łąkowego Circus pygargus 

(Działania ochronne 1, 2, 4) usuwa się: gm. Rutki, obr. ew. Grądy Woniecko, dz. 

ew.: 169, 79/280; 

b) w lokalizacji działań ochronnych dla A122 Derkacza Crex crex (Działania 

ochronne nr: 7, 8) usuwa się: gm. Rutki, obr. ew. Grądy Woniecko, dz. ew.: 54,  

170/1; 

c) w lokalizacji działań ochronnych dla A122 Derkacza Crex crex (Działania 

ochronne nr: 7, 8) usuwa się: gm. Wizna obr. ew. Koty  dz. ew. 102, 160, 171/3, 

172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1, 173/3, 173/4, 173/7, 173/8, 174/1, 174/2, 

175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 177/7, 

177/8, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 207, 227, 350, 351; 

d) w lokalizacji działań ochronnych dla A122 Derkacza Crex crex (Działania 

ochronne nr: 7, 8) dodaje się: gm. Łomża obr. ew. Koty  dz. ew. 102, 160, 

171/3, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1, 173/3, 173/4, 173/7, 173/8, 174/1, 

174/2, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 

177/7, 177/8, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 207, 227, 350, 351. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

w Białymstoku 

Beata Bezubik 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Białymstoku  

z dnia ……… 2018 r. 

 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów 

ich wdrażania 

 

Przedmiot 

ochrony Działania ochronne 
Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

A084 

Błotniak 
łąkowy 

 Circus 
pygargus 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania   

 1 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedlisk gatunku 
położonych na trwałych użytkach 

zielonych. 

Utrzymanie łąk i pastwisk w 
użytkowaniu kośnym, pastwiskowym  
lub kośno-pastwiskowym. 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania planu zadań 
ochronnych zwanego dalej „PZO”. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 

ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi 

Właściciele i zarządcy 
gruntów 

 Nr Działania związane z ochroną czynną 

 2  Działanie fakultatywne. 

 Ochrona lęgów. 

Czynna ochrona lęgów przed 
zniszczeniem podczas żniw i 
sianokosów (pozostawienie kępy 

roślinności wokół gniazda). 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7 

będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi 

Właściciel, posiadacz lub 
dzierżawca obszaru na 
podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 

programów wsparcia z 
tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 

a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 

z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 

podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
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obszarem Natura 2000. 

 3  Działanie fakultatywne. 

 Ochrona potencjalnych miejsc 
lęgowych gatunku.  

Przywrócenie płatów nieużytków 
wśród łąk - jako potencjalnych miejsc 

lęgowych błotniaka łąkowego. 

W momencie pojawienia się zwartych 
zakrzewień niezbędne jest wykonanie 
odkrzaczania w terminie od 16 

października do końca lutego. 

Termin wykonania: w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Bagno 
Wizna  

PLB200005 

- łąki na podłożu 
torfowym  

Właściciel, posiadacz lub 
dzierżawca obszaru na 
podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 

programów wsparcia z 
tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 
a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 

nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 

braku tych przepisów na 

podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

 4  Działanie fakultatywne. 

 Ochrona siedliska gatunku poprzez 
koszenie lub wypas. 

Koszenie lub wypas. 

Coroczne koszenie od 1 sierpnia do 30 
września, z usunięciem biomasy, z 

pozostawieniem nieskoszonej 15-20% 

powierzchni, przy czym powinien być 
to inny fragment co roku.  

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 

użytkami 
zielonymi 

Właściciel, posiadacz lub 
dzierżawca obszaru na 
podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 
programów wsparcia z 

tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 

podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 

a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 

z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 

podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 
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W przypadku użytkowania kośno-
pastwiskowego maksymalna obsada 

zwierząt wynosi 0,2 DJP/ha, w 
przypadku użytkowania 
pastwiskowego w okresie do dnia 20 
lipca maksymalna obsada zwierząt 
wynosi 0,5 DJP/ha, a po 20 lipca 
obsada powinna być utrzymana na 
poziomie 0,5 - 1 DJP/ha.  

Nie wykonywanie zabiegów 
agrotechnicznych  i pielęgnacyjnych w 
terminie od dnia 1 kwietnia do 

terminu pierwszego pokosu. 

Termin wykonania: corocznie w 
okresie obowiązywania PZO. 

podstawie porozumienia 
zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

A119 

Kropiatka 

 Porzana 
porzana 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 5 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedlisk gatunku  
położonych  na trwałych użytkach 
zielonych. 

Utrzymanie łąk  w użytkowaniu 
(kośnym, pastwiskowym  lub kośno-

pastwiskowym). 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 

użytkami 
zielonymi 

Właściciele i zarządcy 
gruntów 
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 6  Działanie fakultatywne. 

 Utrzymanie siedliska gatunku. 

Coroczne koszenie od 1 sierpnia do 30 
września, z usunięciem biomasy, z 
pozostawieniem nieskoszonej 15-20% 
powierzchni, przy czym powinien być 
to inny fragment co roku.  

W przypadku użytkowania kośno-
pastwiskowego maksymalna obsada 

zwierząt wynosi 0,2 DJP/ha, w 
przypadku użytkowania 

pastwiskowego w okresie do dnia 20 
lipca maksymalna obsada zwierząt 
wynosi 0,5 DJP/ha, a po 20 lipca 
obsada powinna być utrzymana na 
poziomie 0,5 - 1 DJP/ha.  

Nie wykonywać zabiegów 
agrotechnicznych  i pielęgnacyjnych w 
terminie od dnia 1 kwietnia do 
terminu pierwszego pokosu. 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 

działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi 

Właściciel, posiadacz lub 
dzierżawca obszaru na 

podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 
programów wsparcia z 
tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 
podstawie porozumienia 

zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub własność 

jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 

podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

A122 

Derkacz 

 Crex crex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania  

 7 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedlisk gatunku  
położonych  na trwałych użytkach 

zielonych. 

Utrzymanie łąk  w użytkowaniu 
(kośnym, pastwiskowym  lub kośno-
pastwiskowym). 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 

ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi 

Właściciele i zarządcy 
gruntów 

 Nr Działania związane z ochroną czynną  

 8  Działanie fakultatywne. 

 Ochrona siedliska gatunku poprzez 
koszenie lub wypas. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 

użytkami 
zielonymi 

Właściciel, posiadacz lub 
dzierżawca obszaru na 
podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 
programów wsparcia z 

tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 
podstawie porozumienia 

zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
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Coroczne koszenie od 1 sierpnia do 31 
października, z usunięciem biomasy, z 

pozostawieniem nieskoszonego 
fragmentu działki rolnej o powierzchni 
wynoszącej 15-20%powierzchni tej 
działki, przy czym powinien być to 
inny fragment co roku. W przypadku 
użytkowania kośno-pastwiskowego 
maksymalna obsada zwierząt wynosi 

0,2 DJP/ha, w przypadku użytkowania 
pastwiskowego w okresie do dnia 20 
lipca maksymalna obsada zwierząt 
wynosi 0,5 DJP/ha, a po 20 lipca 

obsada powinna być utrzymana na 
poziomie 0,5 - 1 DJP/ha.  

Nie wykonywać zabiegów 

agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w 
terminie od dnia 1 kwietnia do 
terminu pierwszego pokosu. 

Termin wykonania: corocznie w 
okresie obowiązywania PZO. 

a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 

własność Skarbu 
Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 

podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 9  Wykonanie ekspertyzy. 

Opracowanie modelu gospodarowania 
wodą w obszarze, na istniejącym 
systemie rowów melioracyjnych, 
mającego na celu zapewnienie 
odpowiednich warunków uwilgotnienia 
siedlisk dla przedmiotów ochrony 

(ptaków) i zabezpieczenie 
funkcjonowania rolnictwa na tym 
terenie (łąk kośnych). 

Termin wykonania: nie później niż 3 
lata przed końcem obowiązywania 
PZO. 

Obszar Bagno 
Wizna 

PLB200005 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 

Białymstoku zwany dalej 
„RZGW w Białymstoku”, 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Białymstoku, zwany 

dalej „RDOŚ w 
Białymstoku” 

Działania związane z ochroną czynną  

 10  Realizacja działań wynikających z 
ekspertyzy dotyczącej gospodarki 
wodnej 

Wdrożenie projektu - odtworzenie 
systemu zastawek na sieci rowów 
melioracyjnych. 

Termin wykonania: po realizacji 
działania nr 9 

 

 

 

 

Obszar Bagno 
Wizna 
PLB200005 

 

RZGW w Białymstoku, 
właściciele rowów 
melioracyjnych 
(podstawowych) 
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A151 

Batalion 

Philomachus 
pugnax 

 (populacja 
lęgowa) 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania   

 11 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedlisk gatunku  
położonych na trwałych użytkach 
zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie kośne, 

pastwiskowe lub pastwiskowo-kośne. 

Termin wykonania: corocznie w 
okresie obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 

będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi 

Właściciele i zarządcy 
gruntów 

Działania związane z ochroną czynną  

 12  Ochrona siedliska gatunku.  

Ograniczenie presji rekreacyjnej w 

sezonie  lęgowym – zakaz wjazdu na 
pastwiska (nie dotyczy właścicieli i 
zarządców gruntu). Ustawienie tablic 
informacyjnych o ograniczeniu wjazdu i 
płoszeniu ptaków. 

Termin wykonania: ograniczenie presji 
- stale w okresie obowiązywania PZO; 

ustawienie tablic – w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 

działki 
ewidencyjne -
załącznik 7 

RDOŚ w Białymstoku 

 13  Działanie fakultatywne. 

 Przywrócenie wypasu w dolinie 
madowej. 

Wypas stały w systemie kwaterowym 
lub wolnym wypas przy obsadzie nie 
przekraczającej 1 DJP/ha i obciążeniu 
pastwiska do 5 t/ha (10 DJP/ha); 
sezon pastwiskowy: od 21 lipca  do 15 

października. 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 

obejmujące 
działki 
ewidencyjne 
zlokalizowane  w 
dolinie madowej, 
będące trwałymi 
użytkami 

zielonymi - 
załącznik nr 7  

Właściciel, posiadacz lub 

dzierżawca obszaru na 
podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 
programów wsparcia z 
tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 

podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 
własność Skarbu 

Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

14 Inwentaryzacja przyrodnicza. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji 
lęgowych samic. 

Liczenie wczesne powinno odbyć się 
między 25 kwietnia a 25 maja, a 

liczenie późne między 26 maja a 25 
czerwca. 

Termin wykonania: jednorazowo w 
okresie obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne 
zlokalizowane  w 

dolinie madowej 
- załącznik nr 7  

RDOŚ w Białymstoku 

A154 

Dubelt 

 Gallinago 
media 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania   

 15 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedlisk gatunku  
położonych na trwałych użytkach 

zielonych. 

Utrzymanie ekstensywnego sposobu 
użytkowania pastwisk i łąk poprzez 
użytkowanie kośne, pastwiskowe lub 
kośno-pastwiskowe. 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 

ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi 

Właściciele i zarządcy 
gruntów 

  Działania związane z ochroną czynną  

 16  Działanie fakultatywne. 

 Ochrona siedliska gatunku poprzez 

koszenie lub wypas. 

Coroczne koszenie od 15 sierpnia do 
31 października, z usunięciem 
biomasy, z pozostawieniem 
nieskoszonego fragmentu działki rolnej 
o powierzchni wynoszącej 15-20% 
powierzchni tej działki, przy czym 

powinien być to inny fragment co roku.  

W przypadku użytkowania kośno-
pastwiskowego maksymalna obsada 
zwierząt wynosi 0,2 DJP/ha, w 
przypadku użytkowania pastwiskowego 
w okresie do dnia 20 lipca maksymalna 
obsada zwierząt wynosi 0,5 DJP/ha, a 

po 20 lipca obsada powinna być 
utrzymana na poziomie 0,5 - 1 DJP/ha.  
Nie wykonywać zabiegów 
agrotechnicznych  i pielęgnacyjnych w 
terminie od dnia 1 kwietnia do terminu 
pierwszego pokosu. 

Termin wykonania: corocznie w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 

działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi 

Właściciel, posiadacz lub 
dzierżawca obszaru na 

podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 
programów wsparcia z 
tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 
podstawie porozumienia 

zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 
a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub własność 

jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 

podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 

braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
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obszarem Natura 2000. 

A193 

Rybitwa 
rzeczna 

Sterna hirundo 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 17  Ochrona lęgowisk. 

Ograniczenie presji rekreacyjnej w 
sezonie  lęgowym - zakaz wjazdu na 
pastwiska i łąki (nie dotyczy właścicieli 
i zarządców gruntu). Ustawienie tablic 
informacyjnych o ograniczeniu wjazdu. 

Termin wykonania: ograniczenie presji 
- stale w okresie obowiązywania PZO; 

ustawienie tablic – w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 

obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7 

RDOŚ w Białymstoku 

 18  Ograniczanie drapieżnictwa. 

Redukcja populacji jenota i norki 
amerykańskiej (do 100%), 
ograniczenie populacji lisa, tchórza do 
poziomu nie zagrażającego lęgom 
gatunku. 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7 

Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku 
Łowieckiego w Łomży , 
zwany dalej „PZŁ w 
Łomży”  

 19  Działanie fakultatywne. 

 Przywrócenie wypasu w dolinie 
madowej. 

Wypas stały w systemie kwaterowym 
lub wolnym; wypas przy obsadzie nie 
przekraczającej 1 DJP/ha i obciążeniu 
pastwiska do 5 t/ha (10 DJP/ha); 
sezon pastwiskowy: od 21 lipca  do 15 

października. 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 

obejmujące 
działki 
ewidencyjne 
zlokalizowane  na 
tarasie 
zalewowym, 
będące trwałymi 

użytkami 
zielonymi - 
załącznik nr 7 

Właściciel, posiadacz lub 

dzierżawca obszaru na 
podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 
programów wsparcia z 
tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 

podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
a w odniesieniu do 

gruntów stanowiących 

własność Skarbu 
Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
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A195 

Rybitwa 

białoczelna 

 Sternula 
albifrons 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 20  Ochrona lęgowisk. 

Ograniczenie presji rekreacyjnej w 
sezonie  lęgowym - zakaz wjazdu na 
pastwiska i łąki (nie dotyczy właścicieli 
i zarządców gruntu). Ustawienie tablic 

informacyjnych o zakazie wjazdu. 

Termin wykonania: ograniczenie presji 
- stale w okresie obowiązywania PZO; 
ustawienie tablic – w okresie 
obowiązywania PZO. 

obejmujące 
działki 
ewidencyjne 
zlokalizowane  na 
tarasie 

zalewowym - 
załącznik nr 7 

RDOŚ w Białymstoku 

 21  Ograniczenie drapieżnictwa. 

Redukcja populacji jenota i norki 

amerykańskiej (nawet o 100%), 
ograniczenie populacji lisa, tchórza - 
do poziomu nie zagrażającego lęgom. 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 

działki 
ewidencyjne 
zlokalizowane  na 
tarasie 
zalewowym - 
załącznik nr 7 

PZŁ w Łomży 

 22  Działanie fakultatywne. 

 Przywrócenie wypasu w dolinie 
madowej. 

Wypas stały w systemie kwaterowym 
lub wolnym; wypas przy obsadzie nie 

przekraczającej 1 DJP/ha i obciążeniu 
pastwiska do 5 t/ha (10 DJP/ha); 
sezon pastwiskowy: od 21 lipca do 15 
października. 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 

działki 
ewidencyjne 
zlokalizowane  na 

tarasie 
zalewowym, 
będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi - 
załącznik nr 7 

Właściciel, posiadacz lub 
dzierżawca obszaru na 

podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 

programów wsparcia z 
tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 

a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub własność 

jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 

z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 

podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 
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 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

23 Inwentaryzacja przyrodnicza. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji w 
sezonie lęgowym. 

Liczenie wczesne powinno odbyć się 
między 25 kwietnia a 25 maja, a 

liczenie późne między 26 maja a 25 
czerwca. 

Termin wykonania: jednorazowo w 
okresie obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne 
zlokalizowane  na 

tarasie 
zalewowym - 
załącznik nr 7 

RDOŚ w Białymstoku 

A196 

Rybitwa 
białowąsa 

 Chlidonias 
hybryda- 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 24  Ochrona lęgowisk. 

Ograniczenie presji rekreacyjnej w 
sezonie lęgowym - zakaz wjazdu na 
pastwiska i łąki (nie dotyczy właścicieli 
i zarządców gruntu). Ustawienie tablic 
informacyjnych o ograniczeniu wjazdu. 

Termin wykonania: ograniczenie presji 
- stale w okresie obowiązywania PZO; 

ustawienie tablic – w okresie 
obowiązywania PZO. 

Zbiorniki wodne 

w granicach 
obszaru Natura 
2000 

RDOŚ w Białymstoku 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 25  Inwentaryzacja przyrodnicza. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji w 
sezonie lęgowym. 

Liczenie wczesne powinno odbyć się 
między 25 kwietnia a 25 maja, a 

liczenie późne między 26 maja a 25 
czerwca. 

Termin wykonania: jednorazowo w 
okresie obowiązywania PZO. 

 

Zbiorniki wodne 
w granicach 
obszaru Natura 
2000 

RDOŚ w Białymstoku 

A197 

Rybitwa 
czarna 

 Chlidonias 
niger 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 26  Ochrona lęgowisk. 

Ograniczenie presji rekreacyjnej w 
sezonie  lęgowym - zakaz wjazdu na 
pastwiska i łąki (nie dotyczy właścicieli 
i zarządców gruntu). Ustawienie tablic 
informacyjnych o ograniczeniu wjazdu. 

Termin wykonania: ograniczenie presji 
- stale w okresie obowiązywania PZO; 

ustawienie tablic – w okresie 

obowiązywania PZO. 

Zbiorniki wodne 

w granicach 
obszaru Natura 
2000 oraz działki 
ewidencyjne 
wskazane w 
załączniku nr 7 

RDOŚ w Białymstoku 
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  27  Ocena wpływu inwestycji na siedlisko 
gatunku. 

Sprawdzenie legalności istniejących 
budynków i innych budowli na 
obszarze zlokalizowanym na tarasie 
zalewowym doliny Narwi.  

Termin wykonania: jednorazowo w 
okresie obowiązywania PZO. 

Działki 66/8, 
66/2 obr. ew. 

Grądy Woniecko 

RDOŚ w Białymstoku 

A294 

Wodniczka 

 Acrocephalus 
paludicola 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania   

 28 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedlisk gatunku 
położonych na trwałych użytkach 
zielonych. 

Utrzymanie ekstensywnego sposobu 
użytkowania łąk poprzez użytkowanie 
kośne, pastwiskowe lub kośno-

pastwiskowe. 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 

obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 
użytkami 

zielonymi 

 

Właściciele 

i zarządcy gruntów 

  Działania związane z ochroną czynną  

 29  Działanie fakultatywne. 

 Ochrona siedliska gatunku poprzez 
koszenie lub wypas. 

Coroczne koszenie od 15 sierpnia do 
15 lutego, z usunięciem biomasy, z 
pozostawieniem nieskoszonej 15-85% 
powierzchni – inny fragment co roku.  

W przypadku użytkowania kośno-
pastwiskowego maksymalna obsada 
zwierząt wynosi 0,2 DJP/ha, w 

przypadku użytkowania pastwiskowego 
w okresie do dnia 20 lipca maksymalna 

obsada zwierząt wynosi 0,5 DJP/ha, a 
po 20 lipca obsada powinna być 
utrzymana na poziomie 0,5 - 1 DJP/ha.  

Dopuszcza się wykaszanie niedojadów 

wyłącznie w okresie sierpień – 
wrzesień; 

Dopuszczalne jest wypasanie przez 
cały rok koników polskich i koni 
huculskich; 

Termin rozpoczęcia wypasu na 
terenach zalewowych nie wcześniej niż 

dwa tygodnie po ustąpieniu wód; 

Nie dopuszcza się wapnowania i 
nawożenia. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 

ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi 

Właściciel, posiadacz lub 
dzierżawca obszaru na 
podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 
korzystaniem z 
programów wsparcia z 
tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 

własność Skarbu 
Państwa lub własność 

jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 

prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000. 
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Zakaz stosowania jakichkolwiek 
zabiegów agrotechnicznych i 

pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 
kwietnia do terminu pierwszego 
pokosu. 

Termin wykonania: corocznie w okresie 
obowiązywania PZO. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 30  Wykonanie ekspertyzy. 

Opracowanie modelu gospodarowania 

wodą w obszarze, na istniejącym 
systemie rowów melioracyjnych, 
mającego na celu zapewnienie 
odpowiednich warunków uwilgotnienia 
siedlisk dla przedmiotów ochrony 
(ptaków) i zabezpieczenie 

funkcjonowania rolnictwa na tym 
terenie. 

Termin wykonania: nie później niż 3 
lata przed końcem obowiązywania 
PZO. 

Obszar Natura 

2000 Bagno 
Wizna  

RZGW w Białymstoku, 

RDOŚ w Białymstoku 

Działania związane z ochroną czynną  

 31  Realizacja działań wynikających z 
ekspertyzy dotyczącej gospodarki 
wodnej. 

Wdrożenie projektu - odtworzenie 
systemu zastawek na sieci rowów 
melioracyjnych. 

Termin wykonania: po realizacji 

działania nr 30. 

Obszar Natura 
2000 Bagno 
Wizna  

RZGW w Białymstoku, 
właściciele rowów 
melioracyjnych 
(podstawowych) 

A307 

Jarzębatka 

 Sylvia nisoria 

  Nie przewiduje się działań ochronnych 

A338 

Gąsiorek 

 Lanius collurio 

  Nie przewiduje się działań ochronnych 

  



PROJEKT 

 

 
 

A055 

Cyranka 

 Anas 
querquedula 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 32  Ochrona lęgowisk. 

Ograniczenie presji rekreacyjnej w 
sezonie  lęgowym - zakaz wjazdu na 
pastwiska i łąki (nie dotyczy właścicieli 
i zarządców gruntu). Ustawienie tablic 
informacyjnych o zakazie wjazdu. 

Termin wykonania: ograniczenie presji 

- stale w okresie obowiązywania PZO; 
ustawienie tablic – w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 

obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7 

RDOŚ w Białymstoku 

 33 

 

 Ograniczanie drapieżnictwa. 

Redukcja populacji jenota i norki 
amerykańskiej (nawet o 100%), 
ograniczenie populacji lisa, tchórza, do 
poziomu nie zagrażającego lęgom 
gatunku. 

Termin wykonania: stale w okresie 
obowiązywania PZO. 

Siedliska 

obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7 

PZŁ w Łomży oraz 

Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku 
Łowieckiego w 
Białymstoku, zwany 
dalej „PZŁ w 
Białymstoku” 

34  Działanie fakultatywne. 

 Przywrócenie wypasu w dolinie 
madowej. 

Wypas stały w systemie kwaterowym; 
wypas przy obsadzie nie 
przekraczającej 1 DJP/ha i obciążeniu 
pastwiska do 5 t/ha (10 DJP/ha); 
sezon pastwiskowy: od 21 lipca do 15 
października. 

Termin wykonania: stale w okresie 

obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 

działki 

ewidencyjne 
zlokalizowane  na 
tarasie 
zalewowym, 
będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi - 

załącznik nr 7 

Właściciel, posiadacz lub 
dzierżawca obszaru na 

podstawie zobowiązania 

podjętego w związku z 
korzystaniem z 
programów wsparcia z 
tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000, 
a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub własność 

jednostek samorządu 

terytorialnego zarządca 
nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 

prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

35 Inwentaryzacja przyrodnicza. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji w 
sezonie lęgowym. 

Liczenie wczesne powinno odbyć się 
między 25 kwietnia a 25 maja, a 

liczenie późne między 26 maja a 25 
czerwca. 

Termin wykonania: jednorazowo w 
okresie obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne 
zlokalizowane  na 

tarasie 
zalewowym - 
załącznik nr 7 

RDOŚ w Białymstoku 

A160 

Kulik wielki 

Numenius 
arquata 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania   

36 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedlisk gatunku 
położonych  na trwałych użytkach 
zielonych. 

Utrzymanie ekstensywnego sposobu 
użytkowania łąk (kośne, pastwiskowe 
lub kośno-pastwiskowe). 

Termin wykonania: stale w okresie 

obowiązywania PZO. 

Siedliska 

obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 
będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi 

Właściciele i zarządcy 

gruntów 

 

 Nr Działania związane z ochroną czynną  

 37  Działanie fakultatywne. 

 Ochrona siedliska gatunku poprzez 
koszenie lub wypas. 

Coroczne koszenie od 1 sierpnia do 31 
października września w sposób 

nieniszczący struktury roślinności i 
gleby, z usunięciem biomasy, z 
pozostawieniem nieskoszonego 
fragmentu działki rolnej o powierzchni 
wynoszącej 15-20% powierzchni tej 
działki, przy czym powinien być to inny 

fragment co roku.  

W przypadku użytkowania kośno-
pastwiskowego maksymalna obsada 
zwierząt wynosi 0,2 DJP/ha, w 
przypadku użytkowania pastwiskowego 
w okresie do dnia 20 lipca maksymalna 
obsada zwierząt wynosi 0,5 DJP/ha, a 

po 20 lipca obsada powinna być 
utrzymana na poziomie 0,5 - 1 DJP/ha.  

Nie wykonywać zabiegów 
agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w 
terminie od dnia 1 kwietnia do 
terminu pierwszego pokosu. 

Termin wykonania: corocznie w 

okresie obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7, 

będące trwałymi 
użytkami 
zielonymi 

Właściciel, posiadacz lub 
dzierżawca obszaru na 
podstawie zobowiązania 
podjętego w związku z 
korzystaniem z 

programów wsparcia z 
tytułu obniżenia 
dochodowości albo na 
podstawie porozumienia 
zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 

obszarem Natura 2000, 

a w odniesieniu do 
gruntów stanowiących 
własność Skarbu 
Państwa lub własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego zarządca 

nieruchomości w związku 
z wykonywaniem 
obowiązków z zakresu 
ochrony środowiska na 
podstawie przepisów 
prawa albo w przypadku 
braku tych przepisów na 

podstawie porozumienia 

zawartego z organem 
sprawującym nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 
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 38  Ochrona lęgów. 

Ograniczenie presji rekreacyjnej w 

sezonie  lęgowym - zakaz wjazdu na 
pastwiska i łąki (nie dotyczy właścicieli 
i zarządców gruntu). Ustawienie tablic 
informacyjnych o ograniczeniu wjazdu. 

Termin wykonania: ograniczenie presji 
- stale w okresie obowiązywania PZO; 
ustawienie tablic – w okresie 

obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 

działki 
ewidencyjne 
zlokalizowane  na 
tarasie 
zalewowym - 
załącznik nr 7 

RDOŚ w Białymstoku 

 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 39  Wykonanie ekspertyzy. 

Opracowanie modelu gospodarowania 
wodą w obszarze, na istniejącym 
systemie rowów melioracyjnych, 
mającego na celu zapewnienie 
odpowiednich warunków uwilgotnienia 
siedlisk dla przedmiotów ochrony 

(ptaków) i zabezpieczenie 
funkcjonowania rolnictwa na tym 
terenie (łąk kośnych). 

Termin wykonania:  nie później niż 3 
lata przed końcem obowiązywania 

PZO. 

Obszar Natura 

2000 Bagno 
Wizna  

 

RZGW w Białymstoku, 

RDOŚ w Białymstoku 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

 40  Realizacja działań wynikających z 
ekspertyzy dotyczącej gospodarki 
wodnej. 

Wdrożenie projektu - odtworzenie 
systemu zastawek na sieci rowów 
melioracyjnych. 

Termin wykonania: po realizacji 

działania nr 39. 

 

Obszar Natura 
2000 Bagno 
Wizna  

 

RZGW w Białymstoku, 
właściciele rowów 
melioracyjnych 
(podstawowych) 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

41 Inwentaryzacja przyrodnicza. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji w 
sezonie lęgowym. 

Liczenie wczesne powinno odbyć się 

między 25 kwietnia a 25 maja, a 
liczenie późne między 26 maja a 25 
czerwca. 

Termin wykonania: jednorazowo w 
okresie obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 
2000 Bagno 
Wizna  

 

RDOŚ w Białymstoku 
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A198 

Rybitwa 

białoskrzydła 

 Chlidonias 
leucopterus 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 42  Wykonanie ekspertyzy. 

Opracowanie modelu gospodarowania 
wodą w obszarze, na istniejącym 
systemie rowów melioracyjnych, 
mającego na celu zapewnienie 

odpowiednich warunków uwilgotnienia 
siedlisk dla przedmiotów ochrony 
(ptaków) i zabezpieczenie 
funkcjonowania rolnictwa na tym 
terenie (łąk kośnych). 

Termin wykonania: nie później niż 3 

lata przed końcem obowiązywania 
PZO. 

Obszar Natura 
2000 Bagno 
Wizna  

 

RZGW w Białymstoku, 

RDOŚ w Białymstoku 

 

Działania związane z ochroną czynną  

 43  Realizacja działań wynikających z 
ekspertyzy dotyczącej gospodarki 
wodnej. 

Wdrożenie projektu - odtworzenie 

systemu zastawek na sieci rowów 
melioracyjnych. 

Termin wykonania: po realizacji 

działania nr 42. 

Obszar Natura 
2000 Bagno 
Wizna  

 

RZGW w Białymstoku, 
właściciele rowów 
melioracyjnych 
(podstawowych) 

 44  Ograniczanie drapieżnictwa. 

Redukcja populacji jenota i norki 
amerykańskiej (nawet o 100%), 
ograniczenie populacji lisa, do 
poziomu nie zagrażającego lęgom. 

Termin wykonania: stale w okresie 

obowiązywania PZO. 

Siedliska 
obejmujące 
działki 
ewidencyjne w 
załączniku nr 7 

PZŁ w Łomży 
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Uzasadnienie 

Zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Bagno Wizna PLB200005 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4631), wynika z konieczności dostosowanie 

zapisów ww. aktu prawa miejscowego do obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej  

w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konieczność zmiany przedmiotowego 

zarządzenia w tym zakresie została wskazana w piśmie Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska znak: DZP-WP.6320.9.2018.jb z dnia 12.04.2018r. W przedmiotowym piśmie 

wskazano konieczność zmiany zarządzenia w zakresie fakultatywnych działań ochronnych dla 

takich gatunków jak: derkacz (Crex crex), dubelt (Gallinago media) i kulik wielki (Numenius 

arquata). W obowiązującym planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna 

dla takich gatunków jak: derkacz, dubelt i kulik wielki jako działanie fakultatywne wskazano: 

Coroczne koszenie od 1 sierpnia do 30 września, z usunięciem biomasy, z pozostawieniem 

nieskoszonej 5-10% powierzchni, przy czym powinien być to inny fragment co roku. Natomiast 

zgodnie z wymogami Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w działaniu dla tych 

gatunków wskazane jest: pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni 

wynoszącej 15-20% powierzchni tej działki. W związku z powyższym zapisy fakultatywnych 

działań ochronnych dla tych gatunków dostosowano do wymogów obowiązującego Działania 

rolno-środowiskowo-klimatycznego. Dostosowano również zapisy dotyczące sposobu koszenia 

do obowiązujących pakietów rolno-środowiskowo- klimatycznych. Analizując zgodność działań 

ochronnych wskazanych w przedmiotowym zarządzeniu z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi dokonano zmian przy fakultatywnych działaniach ochronnych dla: błotniaka 

łąkowego, kropiatki i wodniczki. W przypadku błotniaka łąkowego i kropiatki zwiększono 

procentowy udział nieskoszonej corocznie powierzchni oraz usunięto zapis dotyczący 

wysokości oraz sposobu koszenia, ponieważ nie są one zgodne z obowiązującym 

rozporządzeniem w sprawie działań rolno-środowiskowo-klimatycznych. W przypadki 

wodniczki zmienione zostały fakultatywne działania ochronne w zakresie wielkości 

nieskoszonej powierzchni oraz sposobu koszenia tak, aby były one zgodne z zapisami 

odpowiedniego pakietu programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. 

 

Sugestia zmiany zarządzenia została przedstawiona również w uwagach Ministra Środowiska 

zawartych w piśmie znak: DP-074-70/6053/13/jj z dnia 13.05.2014 r. i wskazujących poniższe 

uchybienia w załączniku nr 5 przedmiotowego zarządzenia: 

W załączniku nr 5 do zarządzenia nr 26/2013 ustanowiono działania ochronne o nr 27 

polegające na ocenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży wpływu 

inwestycji na siedlisko gatunku oraz sprawdzeniu legalności istniejących budynków i innych 

budowli na obszarze doliny Narwi. 

„W art. 83 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, 

z późn. zm.) wskazano przepisy, które określają kompetencje Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. Do najważniejszych uprawnień tego organu można zaliczyć m.in.: 

wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych, usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości w użytkowanych obiektach, przeprowadzanie, na wezwanie inwestora, 

kontroli budowy. Należy wskazać, iż ustawodawca nie przyznał Powiatowemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego kompetencji do oceny wpływu inwestycji na siedlisko gatunku.  

W związku z powyższym takie działanie wykracza poza zakres obowiązków ww. organu oraz 

stanowi przekroczenie delegacji ustawowej z art. 28 ust. 10 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, określającej elementy planu zadań ochronnych. Warto dodać, iż 

zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, wyrażonym  
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w wyroku z dnia 11 maja 2011 r. (sygn. II SA/Gd 244/11), podejmując akty prawa 

miejscowego w oparciu normę ustawową organ stanowiący musi ściśle uwzględnić wytyczne 

zawarte w upoważnieniu, ponieważ odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny  

i materialny między aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie 

prawa. Jednocześnie należy podkreślić, że naczelną zasadą prawa administracyjnego jest 

zakaz domniemania kompetencji. W związku z powyższym, gdy ustawodawca nie przyznał  

w sposób wyraźny, precyzyjny możliwości nadania danych kompetencji określonemu 

podmiotowi w delegacji ustawowej, upoważniającej do wydania planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000, to nie można regulować ww. kwestii w tym akcie prawa miejscowego. 

Należy wskazać, że na podstawie m.in. art. 59a, 66, 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma uprawnienia do dokonywania 

kontroli oraz przeprowadzania postępowań sprawdzających w celu ustalenia czy występują 

określone nieprawidłowości obiektów budowlanych. Czynności kontrolne są podejmowane,  

w zależności od przypadku, na wniosek inwestora bądź to z urzędu, gdy organ poweźmie 

informacje z innego źródła na temat występowania nieprawidłowości. Następnie, w myśl art. 

66 ust. 1 w przypadku stwierdzenia, w wyniku podjętych czynności sprawdzających, że obiekt 

budowlany może zagrażać środowisku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakaże,  

w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Warto dodać, iż zgodnie z treścią 

ww. przepisów Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi kontrole poszczególnych 

budów, a nie określonych obszarów w poszukiwaniu występowania samowoli budowlanych.  

W związku z powyższym działanie ochronne o nr 27 należałoby przeredagować nakładając na 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białystoku obowiązki ustalenia, które obiekty 

budowlane potencjalnie mogą zagrażać środowisku oraz wystąpienia na tej podstawie  

z wnioskiem do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie 

czynności kontrolnych.” Uwaga została uwzględniona poprzez zmianę podmiotu 

odpowiedzialnego za wykonanie zadania oraz zmianę terminu realizacji zadania. 

Swoje uwagi do niniejszego zarządzenia pismem z dnia 26 listopada 2015 r. znak 

zg.7210.11.2015.ES zgłosiło Nadleśnictwo Knyszyn, zwracając się z prośbą o wyłączenie 

siedlisk, które nie są trwałymi użytkami zielonymi z wymienionych niżej działań ochronnych:  

- 1, 2, 4 dla Błotniaka łąkowego Cicujus pygargus powierzchni które zgodnie z opisem 

taksacyjnym są zadrzewieniami, drzewostanem, czy powierzchnią do naturalnej sukcesji. 

Działania niemożliwe do wykonania na działkach ewidencyjnych obr. ew. Grądy Woniecko  

o numerach 169 i 79/280 wymienionych w załączniku 7 do ww. zarządzenia. 

Ze względu na rzeczywisty charakter siedliska na ww. działkach zdecydowano uwzględnić 

uwagę Nadleśnictwa Knyszyn. 

- 7, 8 dla Derkacza crex crex powierzchni (dz. ew. 170/1, 54 obr. ew. Grądy Woniecko), które 

są drzewostanami, rowami i jednocześnie rezerwatami przyrody. 

Ze względu na rzeczywisty charakter siedliska na ww. działkach zdecydowano uwzględnić 

uwagę Nadleśnictwa Knyszyn. 

- 13,19, 22, 34 dla Doliny madowej powierzchni które są drzewostanami, powierzchniami do 

naturalnej sukcesji, bagnami oraz zabytkami archeologicznymi. Działania ochronne są 

niemożliwe do wykonania na działkach 54, 49/2, 49/1, 3/4, 3/19, 58/22, 68/26, 68/27, 69/24, 

70/23, 71/22 wymienionych w załączniku nr 7 do ww. Zarządzenia. Uwagi nie uwzględniono. 

Działania ochronne 13, 19, 22, 34 (przywrócenie wypasu) są działaniami fakultatywnymi.  

W związku z powyższym PZO nie nakłada obowiązku realizacji działań ochronnych, a wskazuje 

sposób jego realizacji w przypadku ich podjęcia. Działania ochronne dla przedmiotowego 

obszaru skupiają się przede wszystkim na powstrzymaniu naturalnej sukcesji. W ocenie 

organu opis taksacyjny „powierzchnia do naturalnej sukcesji” stoi w sprzeczności z celami 

ochrony obszaru. Możliwa jest też realizacja działań ochronnych na działkach będących 
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zabytkami archeologicznymi. W związku z powyższym nie ma konieczności korekty załącznika 

we wskazanym przez Nadleśnictwo Knyszyn zakresie. 

Mając na uwadze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. 

poz. 1566 i 2180) w zarządzeniu wprowadzono zmiany związane z określeniem podmiotu 

odpowiedzialnego za wykonanie zadań ochronnych zastępując Wojewódzki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Białymstoku przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Białymstoku. 

Ze względu na uwagi wpływające po ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Bagno Wizna do innych projektów planów zadań ochronnych opracowywanych  

i konsultowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, zmianie 

uległ również zapis określający podmiot odpowiedzialny za realizację fakultatywnych działań 

ochronnych. Zapis otrzymał brzmienie: Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na 

podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu 

obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym 

nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku 

z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa 

albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem 

sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.  

Ze względu na znaczny upływ czasu od dnia wydania zarządzenia ustanawiającego PZO 

zaktualizowano część terminów realizacji działań ochronnych. 

Uszczegółowiony został również zapis określający podmiot odpowiedzialny za realizację zadań 

nr: 18, 21, 33 i 44. Dotychczas jako podmiot odpowiedzialny za realizację tych działaniach 

wskazany był Polski Związek Łowiecki, doprecyzowano podmiot zgodnie z właściwością 

miejscową wskazując: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży oraz Zarząd 

Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku. 

Mając na względzie czytelność zapisów zdecydowano o wprowadzeniu jednolitego tekstu 

załącznika nr 5 zawierającego działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych 

za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. 

W załączniku nr 7 do zarządzenia określającym lokalizację działań ochronnych w formie 

zestawienia działek ewidencyjnych przy wskazanej lokalizacji działań ochronnych dla Derkacza 

(Crex crex), działanie ochronne nr.: 7 i 8 błędnie wskazano, iż obręb ewidencyjny Koty 

położony jest na terenie gminy Wizna, faktycznie zlokalizowany jest on na ternie gminy Łomża. 

W związku z powyższym poprawiono oczywistą omyłkę i wprowadzono zmianę w załączniku 

nr 7. 

Zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1614 t. j. z dnia 20 lipca 2018 ), w przypadku dokonywania zmiany planu zadań 

ochronnych, sporządzający projekt dokumentu winien umożliwić zainteresowanym osobom  

i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, 

dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze zmianą 

tego dokumentu, a także zapewnić możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie 

określonym w art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 

art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ustawy 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, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie 

projektu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). 

Szczegółowy tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych określa rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.). Zgodnie z § 6  
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w związku z § 2 ww. rozporządzenia, tryb sporządzenia projektu zmiany planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 obejmuje m. in. obowiązek podania do publicznej 

wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań 

ochronnych. 

W ramach opracowywania zmian w obowiązującym planie zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Białymstoku zapewnił wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w procesie 

wprowadzania zmian do przedmiotowego planu zadań ochronnych.  

W celu uwypuklenia i ułatwienia analizy konsultowanych zmian wprowadzanych do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2013 r.  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna 

PLB200005, w projekcie konsultowanego zarządzenia zostały one zaznaczone kolorem 

czerwonym. 

Obwieszczeniem z dnia 29 czerwca 2018r. znak: WPN.6320.6.2018.IN podano do publicznej 

wiadomości informację o zamiarze oraz o przystąpieniu do sporządzania zmiany zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2013r.  

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna 

PLB200005. Podanie do publicznej wiadomości przedmiotowego obwieszczenia nastąpiło 

poprzez: udostępnienie informacji na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Białymstoku; ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Białymstoku; ogłoszenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach 

urzędów gmin oraz starostw właściwych ze względu na miejsce i przedmiot postępowania; 

ogłoszenie w prasie. 

Obwieszczeniem z dnia 5 września 2018r. znak: WPN.6320.6.2018.KK podano do publicznej 

wiadomości informację o wyłożeniu do konsultacji projektu zarządzenia zmieniającego 

zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno 

Wizna PLB200005. Podanie do publicznej wiadomości przedmiotowego obwieszczenia 

nastąpiło poprzez: udostępnienie informacji na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Białymstoku; ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku; ogłoszenie informacji na tablicach ogłoszeń w 

siedzibach urzędów gmin oraz starostw właściwych ze względu na miejsce i przedmiot 

postępowania; ogłoszenie w prasie. 

Na wniesienie uwag i wniosków do projektu zarządzenia zmieniającego wyznaczono okres 21 

dni (konsultacje przeprowadzono w terminie 5 – 26 września 2018 r.). W trakcie konsultacji 

społecznych projektu zarządzenia zmieniającego wpłynęły uwagi / nie wpłynęły żadne uwagi. 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie, niniejsze zarządzenie zostało uzgodnione z Wojewodą Podlaskim 

(uzgodnienie z dnia ……………. 2018r.). 

 

 

Ocena Skutków Regulacji (OSR) 

1. Cel wprowadzenia zarządzenia. 

Celem wprowadzenia zarządzenia jest dostosowanie zapisów ww. aktu prawa 

miejscowego do przepisów zgodnych z polityką Rady Ministrów.  

2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 



PROJEKT 

 

 
 

Projekt planu zadań ochronnych będzie oddziaływał:  

1) na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku; 

2) na właścicieli terenu, na którym znajduje się obszar Natura 2000; 

3) jako powszechnie obowiązujący akt prawa miejscowego na wszystkie podmioty, 

które znajdują się lub znajdą w zasięgu terytorialnym objętym jego regulacją. 

3. Konsultacje. 

Projekt zarządzenia jako akt prawa miejscowego podlega:  

1) na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) 

uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim; 

2) na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz.1614, 

t. j.)  procedurze udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym  

w ustawie 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w postępowaniu, 

którego przedmiotem jest zmiana aktu prawa miejscowego; 

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżet jednostek samorządu terytorialnego. 

Wejście w życie przedmiotowego zarządzenia nie pociągnie za sobą skutków 

finansowych dla budżetu państwa. 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Zapisy w projekcie zarządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.  

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  

na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną  

 i zewnętrzną gospodarki. 

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 

Projektowana regulacja nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

8. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

Regulacja objęta zarządzeniem jest objęta prawem Unii Europejskiej.  

Zarządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 


