
 
 

PROJEKT 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BIAŁYMSTOKU  

z dnia …………… 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz.1614) zarządza się, co następuje: 

 § 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 

kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Jeleniewo PLH200001 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 1771) zmienionego zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 1991) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  W załączniku nr 5 określającym działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania działanie o otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Białymstoku 

Beata Bezubik 



 
 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  

z dnia ……………… 2019 r. 

 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów 

ich wdrażania 

Przedmiot 

ochrony 
Nr Działania ochronne Obszar wdrażania 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie 

3140 
Twardowodne 

oligo– i 
mezotroficzne 
zbiorniki z 
podwodnymi 
łąkami ramienic 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Inwentaryzacja 

przyrodnicza. 

Wykonanie inwentaryzacji 
podwodnych łąk z rejestracją 
zasięgu ich występowania 
(badania podwodne), celem 
zaplanowania działań 

ochronnych. 

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

Obszar Natura 2000 

Jeleniewo 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 
Białymstoku zwany 
dalej „RDOŚ w 
Białymstoku” 

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami 
włosieniczników  

 Nie planuje się działań ochronnych. 

6210 Murawy 
kserotermiczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

2 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedliska 
przyrodniczego, położonego na 
trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie 
kośne, pastwiskowe lub kośno-

pastwiskowe. 

Termin wykonania: co roku w 
okresie obowiązywania PZO. 

Działki ewidencyjne 
w częściach 
odpowiadających 
siedlisku 

przyrodniczemu 
(płaty nr: 4, 5): 

Obręb Sidory, działka 

ewidencyjna nr 81. 

Obręb Malesowizna, 
działka ewidencyjna 

nr 13. 

Właściciele i zarządcy 
gruntów 

3 Działanie fakultatywne. 

Utrzymanie ekstensywnego 
użytkowania łąki. 

Działki ewidencyjne 
w częściach 
odpowiadających 
siedlisku 

Właściciel, posiadacz 
lub dzierżawca obszaru 
na podstawie 
zobowiązania 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszenie 80-85% powierzchni 

co roku naprzemiennie po 15 
lipca. Wysokość koszenia: do 
10 cm. Wypas 0.4-0.6 DJP/ha, 
obciążenie do 5 DJP/ha. 

Termin wykonania: co roku w 
okresie obowiązywania PZO. 

przyrodniczemu 

(płaty nr: 4, 5): 

Obręb Sidory, działka 
ewidencyjna nr 81. 

Obręb Malesowizna, 
działka ewidencyjna 
nr 13. 

 

 

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 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

4 Inwentaryzacja 

przyrodnicza. 

Inwentaryzacja siedliska 
przyrodniczego, celem pełnego 
rozpoznania występowania 
siedliska w obszarze, oceny 
jego stanu ochrony oraz 
zaplanowania działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 
jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 2000 

Jeleniewo 

 

RDOŚ w Białymstoku 

6230 Górskie i 
niżowe murawy 
bliźniczkowe 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

5 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedliska 
przyrodniczego, położonego na 
trwałych użytkach zielonych. 

Działki ewidencyjne 

w częściach 
odpowiadających 
siedlisku 

Właściciele i zarządcy 

gruntów 



 
 

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, pastwiskowe lub kośno-
pastwiskowe. 

Termin wykonania: co roku w 
okresie obowiązywania PZO. 

przyrodniczemu 

(płaty nr: 6-9 ): 

Obręb Gulbieniszki, 
działka ewidencyjna 
nr 83. 

Obręb Morgi, działka 
ewidencyjna nr 183. 

Obręb Rutka, działka 

ewidencyjna nr 17. 

Obręb Udryn, działka 
ewidencyjna nr 26. 

6 Działanie fakultatywne. 

Utrzymanie ekstensywnego 
użytkowania łąki – poprzez 

wypas bez dodatkowych 
zabiegów technicznych lub 
koszenie i wynoszenie siana 
poza płat siedliska. 

Wypas: 

obsada zwierząt od 0,4 do 0,6 
DJP/ha, przy maksymalnym 

obciążeniu pastwiska do 2,5 
t/ha (5 DJP/ha); na terenach 
zalewowych rozpoczęcie 
wypasu nie wcześniej niż dwa 
tygodnie po ustąpieniu wód; 
sezon pastwiskowy - od 1 

maja do 15 października. 

Koszenie: 

od 1 czerwca do 30 września 1 
sierpnia do 31 października, 
jednak nie częściej niż dwa 
razy w roku; wysokość 
koszenia: od 5 do 15 cm. 

Należy pozostawić 5-10%15-
20%powierzchni nieskoszonej, 
każdego roku powinna to być 
inna część użytku. 

Termin wykonania: co roku w 
okresie obowiązywania PZO 

Działki ewidencyjne 
w częściach 

odpowiadających 

siedlisku 
przyrodniczemu 
(płaty nr: 6-9 ): 

Obręb Gulbieniszki, 
działka ewidencyjna 
nr 83. 

Obręb Morgi, działka 

ewidencyjna nr 183. 

Obręb Rutka, działka 
ewidencyjna nr 17. 

Obręb Udryn, działka 
ewidencyjna nr 26. 

 

 

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 

6510 Niżowe i 

górskie świeże 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 
 

łąki użytkowane 

ekstensywnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedliska 
przyrodniczego, położonego na 
trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie 
kośne, pastwiskowe lub kośno-
pastwiskowe. 

Termin wykonania: co roku w 

okresie obowiązywania PZO. 

Działki ewidencyjne 

w częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu 
(płaty nr: 10-14 ): 

Obręb Bród Stary, 
działka ewidencyjna 

nr: 7/4. 

Obręb Malesowizna, 
działka ewidencyjna 
nr 13. 

Obręb Leszczewo, 
działka ewidencyjna 

nr 12/1. 

Obręb Sidory, działka 
ewidencyjna nr 138. 

Obręb Gulbieniszki, 
działka ewidencyjna 
nr 59. 

Właściciele i zarządcy 

gruntów 

8 Działanie fakultatywne. 

Utrzymanie ekstensywnego 
użytkowania łąki. 

Koszenie i wynoszenie siana 
poza płat siedliska lub wypas; 
nawożenie nawozami 
naturalnymi do 60 kg N/ha bez 

dodatkowych zabiegów 

technicznych. 

Koszenie: 

co roku w terminie od 15 
czerwca do 30 września; po 20 
lipca dopuszcza się drugi 
pokos lub kontrolowany 

wypas; obowiązek 
pozostawienia 5-10% 15-20% 
działki rolnej nieskoszonej w 
ciągu roku, przy czym 
powinien to być inny fragment 
co roku; wysokość koszenia 5-
15 cm; technika koszenia: w 

sposób nieniszczący struktury 
roślinności i gleby, zakaz 
koszenia okrężnego od 
zewnątrz do wewnątrz działki; 
usunięcie lub złożenie w stogi 
ściętej biomasy w terminie nie 
dłuższym niż 2 tygodnie (z 

wyjątkiem uzasadnionych 
przypadków) po pokosie; 

Działki ewidencyjne 

w częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu 
(płaty nr: 10-14 ): 

Obręb Bród Stary, 

działka ewidencyjna 

nr: 7/4. 

Obręb Malesowizna, 
działka ewidencyjna 
nr 13. 

Obręb Leszczewo, 
działka ewidencyjna 

nr 12/1. 

Obręb Sidory, działka 
ewidencyjna nr 138. 

Obręb Gulbieniszki, 
działka ewidencyjna 
nr 59. 

 

 

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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako alternatywną formę 

użytkowania tego siedliska 
dopuszcza się także wypas. 

Wypas: 

obsada zwierząt do 1 DJP/ha, 
przy maksymalnym 
obciążeniu pastwiska do 5 
t/ha (10 DJP/ha);  na 

terenach zalewowych 
rozpoczęcie wypasu nie 
wcześniej niż 2 tygodnie po 
ustąpieniu wód; graniczny 
termin wypasu 15 
października. 

Termin wykonania: co roku w 
okresie obowiązywania PZO. 

sprawującym nadzór 

nad obszarem Natura 
2000 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

9 Inwentaryzacja 
przyrodnicza. 

Inwentaryzacja siedliska 
przyrodniczego, celem pełnego 

rozpoznania występowania 
siedliska w obszarze, oceny 
jego stanu ochrony oraz 
zaplanowania działań 
ochronnych. 

Termin wykonania: 
jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 2000 
Jeleniewo 

 

RDOŚ w Białymstoku 

7110 Torfowiska 
wysokie z 
roślinnością 
torfotwórczą 
(żywe) 

Działania związane z ochroną czynną 

10 

 

 

 

 

Działanie fakultatywne. 

Usuwanie drzew i krzewów. 

Usuwanie nalotu oraz podrostu 
drzew i krzewów wraz z 

usunięciem biomasy poza 
granice płatów siedliska. 
Zabieg przeprowadzić w 
terminie 15 sierpnia – 15 luty 

(najlepiej przy zamarzniętej 
powierzchni torfowiska). 
Wszelkie prace należy 

wykonywać ręcznie, bez 
wykorzystania ciężkiego 
sprzętu (w tym ciągników 
rolniczych do zwożenia 
biomasy). 

Termin wykonania: 
jednorazowo w ciągu 

Działki ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
siedlisku 

przyrodniczemu (płaty 
nr: 15, 16): 

Obręb Przejma Wielka 
działki nr: 209/3; 
210/15; 210/17; 

211/5. 

Obręb Jeleniewo, 

działka ewidencyjna nr 
63/8. 

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 



 
 

pierwszych czterech lat 

obowiązywania PZO. 

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 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

11 Działanie fakultatywne. 

Usuwanie nalotów drzew i 
krzewów. 

Koszenie powierzchni, na 
której występują odrośla 
drzew i krzewów, lub 
wycinanie tych odrośli co dwa 

lata (pierwsze działania 2 lata 
po wykonaniu działania nr 10), 
w terminie od dnia 15 sierpnia 

do dnia 15 lutego kolejnego 
roku. 

 

 

Działki ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu (płaty 
nr: 15, 16): 

Obręb Przejma Wielka 

działki nr: 209/3; 
210/15; 210/17; 
211/5. 

Obręb Jeleniewo, 
działka ewidencyjna 
nr 63/8. 

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 



 
 

12 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedliska 
przyrodniczego, położonego na 
trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie 
kośne, pastwiskowe lub kośno-
pastwiskowe. 

Termin wykonania: co roku w 

okresie obowiązywania PZO. 

Działki ewidencyjne w 

częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu (płaty 
nr: 15, 16): 

Obręb Przejma Wielka 
działki nr: 209/3; 

210/15; 210/17; 
211/5. 

Obręb Jeleniewo, 
działka ewidencyjna 
nr 63/8. 

Właściciele i zarządcy 

gruntów 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie planuje się.   

7140 Torfowiska 
przejściowe i 

trzęsawiska 

Działania związane z ochroną czynną 

13 Działanie fakultatywne. 

Usuwanie drzew i krzewów. 

Usuwanie nalotu oraz podrostu 
drzew i krzewów wraz z 

usunięciem biomasy poza 
granice płatów siedliska. 
Zabieg przeprowadzić w 

terminie 15 sierpnia – 15 luty 
(najlepiej przy zamarzniętej 
powierzchni torfowiska). 
Wszelkie prace należy 

wykonywać ręcznie, bez 
wykorzystania ciężkiego 
sprzętu (w tym ciągników 
rolniczych do zwożenia 
biomasy). 

Termin wykonania: 
jednorazowo w ciągu 

pierwszych czterech lat 
obowiązywania PZO. 

 

 

Działki ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
siedlisku 

przyrodniczemu (płaty 
nr: 18-28, 30-43, 45-
47, 49-55): 

Obręb Sidorówka, 

działki ewidencyjne 
nr: 64, 94, 96. 

Obręb Gulbieniszki, 

działki ewidencyjne 
nr: 53, 56, 59, 63, 65, 
68, 76, 79, 83. 

Obręb Wołownia, 
działki ewidencyjne 
nr: 4, 8, 9, 58, 59, 
60/1, 61/1, 106/1, 

107, 110, 111, 114, 
115, 573. 

Obręb Udryn, działki 
ewidencyjne nr: 27, 

28. 

Obręb Sumowo, 

działki ewidencyjne 
nr: 18, 20, 54. 

Obręb Sidory Zapolne, 
działka ewidencyjna 
nr: 33. 

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 



 
 

Obręb Jeleniewo, 

działki ewidencyjne 
nr: 2, 3, 4, 13, 18/2, 
93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104,105, 
106, 107, 117, 122, 
126, 131, 134, 137, 

138, 139, 140, 141, 
142, 143,144, 145, 
146, 147, 148, 150, 
152, 154, 156, 158, 
160, 162, 164, 166, 
168, 170, 172, 191, 

193, 195, 201, 203, 
205, 207, 209, 211, 

213, 215, 218, 221, 
225, 230/1, 232, 239, 
247/1, 247/2, 248, 
507, 624. 

Obręb Kazimierówka, 

działka ewidencyjna 
nr: 343. 

Obręb Okrągłe, 
działka ewidencyjna 
nr: 137. 

Obręb Rutka, działki 
ewidencyjne nr: 25, 

26, 28/5, 29, 241/7. 

Obręb Podwysokie 

Jeleniewskie, działki 
ewidencyjne nr: 29/2, 
33, 34, 37, 40, 43, 46, 
49, 52, 55, 59, 62, 65, 

68, 71, 74. 

nad obszarem Natura 

2000 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

14 Działanie fakultatywne. 

Usuwanie nalotów drzew i 
krzewów. 

Koszenie powierzchni, na 
której występują odrośla 

drzew i krzewów, lub 
wycinanie tych odrośli co dwa 

lata (pierwsze działania 2 lata 
po wykonaniu działania nr 13), 
w terminie od dnia 15 sierpnia 
do dnia 15 lutego kolejnego 
roku. 

 

Działki ewidencyjne w 

częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu (płaty 
nr: 18-28, 30-43, 45-

47, 49-55): 

Obręb Sidorówka, 
działki ewidencyjne 
nr: 64, 94, 96. 

Obręb Gulbieniszki, 
działki ewidencyjne 
nr: 53, 56, 59, 63, 65, 
68, 76, 79, 83. 

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 



 
 

Obręb Wołownia, 

działki ewidencyjne 
nr: 4, 8, 9, 58, 59, 
60/1, 61/1, 106/1, 
107, 110, 111, 114, 
115, 573. 

Obręb Udryn, działki 
ewidencyjne nr: 27, 

28. 

Obręb Sumowo, 
działki ewidencyjne 
nr: 18, 20, 54. 

Obręb Sidory Zapolne, 
działka ewidencyjna 

nr: 33. 

Obręb Jeleniewo, 
działki ewidencyjne 
nr: 2, 3, 4, 13, 18/2, 
93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104,105, 

106, 107, 117, 122, 
126, 131, 134, 137, 
138, 139, 140, 141, 
142, 143,144, 145, 
146, 147, 148, 150, 
152, 154, 156, 158, 
160, 162, 164, 166, 

168, 170, 172, 191, 
193, 195, 201, 203, 

205, 207, 209, 211, 
213, 215, 218, 221, 
225, 230/1, 232, 239, 
247/1, 247/2, 248, 

507, 624. 

Obręb Kazimierówka, 
działka ewidencyjna 
nr: 343. 

Obręb Okrągłe, 
działka ewidencyjna 
nr: 137. 

Obręb Rutka, działki 
ewidencyjne nr: 25, 
26, 28/5, 29, 241/7. 

Obręb Podwysokie 
Jeleniewskie, działki 
ewidencyjne nr: 29/2, 
33, 34, 37, 40, 43, 

46, 49, 52, 55, 59, 
62, 65, 68, 71, 74. 

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 



 
 

15 Działanie fakultatywne. 

Ekstensywne użytkowanie 
kośne. 

Koszenie ręczne w sposób 
nieniszczący podłoża. Zebranie 
i usunięcie biomasy, w terminie 
do 2 tygodni po pokosie, poza 
granice wydzielonych płatów 

siedlisk przyrodniczych. 

Termin wykonania: 
użytkowanie jednokośne w 
terminie od 15 sierpnia do 15 
lutego, co 3 lata w okresie 
obowiązywania PZO. 

Działki ewidencyjne w 

częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu (płaty 
nr: 40, 41): 

Obręb Sumowo, 
działki ewidencyjne 

nr: 18, 20, 54. 

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 

16 Działanie fakultatywne. 

Koszenie trzciny i pałki 
szerokolistnej. 

Coroczne jak najniższe 
koszenie ręczne między 15 

lipca a 15 sierpnia fragmentów 
płatu siedliska opanowanych 
przez trzcinę i pałkę 
szerokolistną. Usuwanie 

biomasy do 2 tygodni od 
pokosu poza siedlisko. 

Termin wykonania: corocznie 

w okresie obowiązywania PZO. 

Działki ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu (płaty 

nr: 28, 43): 

Obręb Okrągłe, 
działka ewidencyjna 
nr: 137. 

Obręb Udryn, działki 
ewidencyjne nr: 27, 
28. 

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 

17 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedliska 
przyrodniczego, położonego na 
trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie 

kośne, pastwiskowe lub kośno-
pastwiskowe. 

Termin wykonania: co roku w 
okresie obowiązywania PZO. 

Działki ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu (płaty 

nr: 18-28, 30-43, 45-
47, 49-55): 

Obręb Sidorówka, 
działki ewidencyjne 
nr: 64, 94, 96. 

Obręb Gulbieniszki, 
działki ewidencyjne 

nr: 53, 56, 59, 63, 65, 
68, 76, 79, 83. 

Obręb Wołownia, 
działki ewidencyjne 
nr: 4, 8, 9, 58, 59, 
60/1, 61/1, 106/1, 

107, 110, 111, 114, 
115, 573. 

Obręb Udryn, działki 
ewidencyjne nr: 27, 
28. 

Obręb Sumowo, 
działki ewidencyjne 

nr: 18, 20, 54. 

Obręb Sidory Zapolne, 

działka ewidencyjna 
nr: 33. 

Obręb Jeleniewo, 
działki ewidencyjne 
nr: 2, 3, 4, 13, 18/2, 

93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104,105, 
106, 107, 117, 122, 
126, 131, 134, 137, 

Właściciele i zarządcy 
gruntów 



 
 

138, 139, 140, 141, 

142, 143,144, 145, 
146, 147, 148, 150, 
152, 154, 156, 158, 
160, 162, 164, 166, 
168, 170, 172, 191, 
193, 195, 201, 203, 
205, 207, 209, 211, 

213, 215, 218, 221, 
225, 230/1, 232, 239, 
247/1, 247/2, 248, 
507, 624. 

Obręb Kazimierówka, 
działka ewidencyjna 

nr: 343. 

Obręb Okrągłe, 
działka ewidencyjna 
nr: 137. 

Obręb Rutka, działki 
ewidencyjne nr: 25, 
26, 28/5, 29, 241/7. 

Obręb Podwysokie 
Jeleniewskie, działki 
ewidencyjne nr: 29/2, 
33, 34, 37, 40, 43, 
46, 49, 52, 55, 59, 
62, 65, 68, 71, 74. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie planuje się. 

7230 Górskie i 

nizinne 
torfowiska 
zasadowe o 
charakterze 
młak, 
turzycowisk i 
mechowisk 

Działania związane z ochroną czynną 

18 Działanie fakultatywne. 

Usuwanie drzew i krzewów. 

Usuwanie nalotu oraz podrostu 
drzew i krzewów wraz z 
usunięciem biomasy poza 
granice płatów siedliska. 

Zabieg przeprowadzić w 
terminie 15 sierpnia – 15 luty 
(najlepiej przy zamarzniętej 

powierzchni torfowiska). 
Wszelkie prace należy 
wykonywać ręcznie, bez 
wykorzystania ciężkiego 

sprzętu (w tym ciągników 
rolniczych do zwożenia 
biomasy). 

Termin wykonania: 
jednorazowo w ciągu 

Działki ewidencyjne 
w częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu 
(płaty nr: 56, 59-62, 

65, 66, 69-71): 

Obręb Czarnakowizna, 
działka ewidencyjna 
nr: 16, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 65. 

Obręb Osowa, działki 
ewidencyjne nr: 91/1, 

91/2, 91/3, 
91/4,91/5, 131, 135, 
136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 
148. 

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 



 
 

pierwszych czterech lat 

obowiązywania PZO. 

 

Obręb Rutka, działka 

ewidencyjna nr: 38. 

Obręb Morgi, działka 
ewidencyjna nr:  138. 

Obręb Malesowizna, 
działki ewidencyjne 
nr: 10/9, 13, 21/9, 
118/6. 

Obręb Zarzecze 
Jeleniewskie, działki 
ewidencyjne nr: 29/2, 
30/2, 31/3, 31/4, 
32/2, 33/2. 

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 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

19 Działanie fakultatywne. 

Usuwanie nalotów drzew i 
krzewów. 

Koszenie powierzchni, na 
której występują odrośla 
drzew i krzewów, lub 

wycinanie tych odrośli co dwa 
lata (pierwsze działania 2 lata 
po wykonaniu działania nr 18), 
w terminie od dnia 15 sierpnia 

do dnia 15 lutego kolejnego 
roku. 

 

Działki ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu (płaty 
nr: 56, 59-62, 65, 66, 

69-71): 

Obręb Czarnakowizna, 
działka ewidencyjna 
nr: 16, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 65. 

Obręb Osowa, działki 
ewidencyjne nr: 91/1, 

91/2, 91/3, 
91/4,91/5, 131, 135, 
136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 
148. 

Obręb Rutka, działka 

ewidencyjna nr: 38. 

Obręb Morgi, działka 
ewidencyjna nr:  138. 

Obręb Malesowizna, 

działki ewidencyjne 
nr: 10/9, 13, 21/9, 

118/6. 

Obręb Zarzecze 
Jeleniewskie, działki 
ewidencyjne nr: 29/2, 
30/2, 31/3, 31/4, 
32/2, 33/2. 

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 



 
 

20 Działanie fakultatywne. 

Ekstensywne użytkowanie 
kośne. 

Koszenie ręczne w sposób 
nieniszczący podłoża. Zebranie 
i usunięcie biomasy, w terminie 
do 2 tygodni po pokosie, poza 
granice wydzielonych płatów 

siedlisk przyrodniczych. 

Termin wykonania: 
użytkowanie jednokośne w 
terminie od 15 sierpnia do 15 
lutego, co 3 lata w okresie 
obowiązywania PZO. 

 

Działki ewidencyjne w 

częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu (płaty 
nr: 58, 59, 61, 62, 
66-68, 70, 71): 

Obręb Żywa Woda, 

działka ewidencyjna 
nr: 64. 

Obręb Osowa, działki 
ewidencyjne nr: 131, 
135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 

147, 148. 

Obręb Czarnakowizna, 
działki ewidencyjne 
nr: 16, 34, 35, 36, 
37, 38, 39. 

Obręb Morgi, działka 

ewidencyjna nr:  138. 

Obręb Malesowizna, 
działki ewidencyjne 
nr: 10/9, 13, 21/9, 
21/15, 118/6. 

Obręb Zarzecze 
Jeleniewskie, działki 

ewidencyjne nr: 24/2, 
24/5, 25/2, 25/4, 
26/2, 27/3, 27/4, 
28/1, 28/2, 29/2, 
30/2, 31/3, 31/4, 
32/2, 33/2, 46. 

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 

21 Działanie fakultatywne. 

Koszenie trzciny i pałki 
szerokolistnej. 

Coroczne jak najniższe 
koszenie ręczne między 15 
lipca a 15 sierpnia fragmentów 
płatu siedliska opanowanych 

przez trzcinę i pałkę 

szerokolistną. Usuwanie 
biomasy do 2 tygodni od 
pokosu poza siedlisko. 

Termin wykonania: corocznie 
w okresie obowiązywania PZO. 

Działki ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu (płaty 
nr: 57, 59, 60, 68): 

Obręb Żywa Woda, 

działka ewidencyjna 

nr: 64. 

Obręb Osowa, działki 
ewidencyjne nr: 91/1, 
91/2, 91/3, 91/4, 
91/5, 131, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148. 

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 



 
 

Obręb Rutka, działki 

ewidencyjne nr: 15, 
16, 17, 240. 

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 

22 Działanie obligatoryjne. 

Zachowanie siedliska 
przyrodniczego, położonego na 
trwałych użytkach zielonych. 

Ekstensywne użytkowanie 
kośne, pastwiskowe lub kośno-
pastwiskowe. 

Termin wykonania: co roku w 
okresie obowiązywania PZO. 

Działki ewidencyjne 
w częściach 
odpowiadających 
siedlisku 

przyrodniczemu 
(płaty nr: 56-71): 

Obręb Czarnakowizna, 
działka ewidencyjna 
nr: 16, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 65. 

Obręb Osowa, działki 

ewidencyjne nr: 91/1, 
91/2, 91/3, 91/4, 

91/5, 131, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148. 

Obręb Rutka, działki 
ewidencyjne nr: 15, 
16, 17, 38, 240. 

Obręb Morgi, działka 
ewidencyjna nr:  138. 

Obręb Malesowizna, 
działki ewidencyjne 

nr: 10/9, 13, 21/9, 
21/15, 118/6. 

Obręb Zarzecze 
Jeleniewskie, działki 
ewidencyjne nr: 24/2, 
24/5, 25/2, 25/4, 
26/2, 27/3, 27/4, 

28/1, 28/2, 29/2, 
30/2, 31/3, 31/4, 
32/2, 33/2, 46. 

Właściciele i zarządcy 
gruntów 



 
 

Obręb Żywa Woda, 

działka ewidencyjna 
nr: 64. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  Nie planuje się. 

91D0 

Bory i lasy 
bagienne  

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

23 Ochrona siedliska. 
Wyłączenie z intensywnego 
użytkowania. 

Dopuszcza się ekstensywne 

użytkowanie drzewostanu 
cięciami o charakterze 
zbliżonym do przerębowego 
(jednostkowe lub grupowe).  

Natężenie zabiegów powinno 
wynikać z obowiązującego 

planu urządzania lasu lub 
uproszczonego planu 
urządzania lasu. 

Termin wykonania: w okresie 
obowiązywania PZO. 

Wydzielenie w części 
odpowiadającej 
siedlisku 

przyrodniczemu (płat 

nr 79): 

Adres leśny: 01-26-1-
10-188-j 

 Nadleśnictwo Suwałki 

 

Działki ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 

siedlisku 
przyrodniczemu (płat 
nr 77) 

 Właściciele i zarządcy 
gruntów 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

24 Inwentaryzacja 

przyrodnicza.  

Pełna ocena zróżnicowania 
siedliska w obrębie granic 
Natura 2000. 

Termin wykonania: 
jednorazowo w okresie 

obowiązywania  PZO. 

Obszar Natura 2000 

Jeleniewo  

RDOŚ w Białymstoku 

91E0 Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 
 

Łęgi wierzbowe, 

topolowe, 
olszowe i 
jesionowe  

25 Pielęgnacja lasu, 

kształtowanie właściwej 
struktury siedliska. 

Zabiegi pielęgnacyjne, 
regulacja zagęszczenia 
drzewostanu o charakterze 
jednostkowym lub grupowym z 
pozostawianiem martwego 

drewna. 

Natężenie zabiegów powinno 
wynikać z obowiązującego 
planu urządzania lasu lub 
uproszczonego planu 
urządzania lasu. 

Termin wykonania: w 
zależności od potrzeb i stanu 
lasu, w okresie obowiązywania 
PZO. 

Działki ewidencyjne 

w częściach 
odpowiadających 
siedlisku 
przyrodniczemu 
(płaty nr: 80, 81, 82) 

 

Właściciele i zarządcy 

gruntów 

26 Ochrona bierna.  

Wyłączyć z użytkowania, z 
wyjątkiem usuwania drzew 

zagrażających bezpieczeństwu 
publicznemu. 

Termin wykonania: w okresie 
obowiązywania PZO. 

Wydzielenia w 
częściach 
odpowiadających 

siedlisku 
przyrodniczemu (płaty 
nr: 83, 84) : 

Adres leśny: 01-26-2-
05-250-a;  

Adres leśny: 01-26-2-
05-250-z 

Nadleśnictwo Suwałki 

 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

27 Inwentaryzacja 
przyrodnicza. 

Inwentaryzacja siedlisk 
łęgowych występujących nad 
jez. Okmin i Udryn oraz pasów 

łęgów występujących wzdłuż 
rzeki Czarna Hańcza. 

Termin wykonania: 
jednorazowo w okresie 
obowiązywania  PZO. 

Część obszaru Natura 
2000 w rejonie Jez. 
Okmin i Udryn oraz 
dolina rzeki Czarna 
Hańcza 

RDOŚ w Białymstoku 

1318 Nocek 
łydkowłosy – 

Myotis 
dasycneme 

Działania związane z ochroną czynną 

 
W związku ze stanem ochrony FV oraz brakiem zidentyfikowanych istniejących 
zagrożeń nie planuje się działań związanych z ochroną czynną. 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 



 
 

 W związku ze stanem ochrony FV oraz brakiem zidentyfikowanych istniejących 

zagrożeń nie planuje się działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją 
metod gospodarowania. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

 Nie planuje się. 

1166 Traszka 

grzebieniasta -
Triturus cristatus 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

28 Inwentaryzacja 
przyrodnicza. 

Wykonanie inwentaryzacji 

stanowisk gatunku, celem 
wyznaczenia punktów 
pomiarowych do badań 
monitoringowych, oceny stanu 
populacji gatunku i siedlisk 
gatunku oraz zaplanowania 

działań ochronnych. 

Termin wykonania: dwukrotnie 
w okresie obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 2000 
Jeleniewo  

RDOŚ w Białymstoku 

1188 Kumak 
nizinny -Bombina 
bombina 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

29 Inwentaryzacja 
przyrodnicza. 

Wykonanie inwentaryzacji 
stanowisk gatunku, celem 
wyznaczenia punktów 
pomiarowych do badań 

monitoringowych, oceny stanu 
populacji gatunku i siedlisk 
gatunku oraz zaplanowania 
działań ochronnych. 

Termin wykonania: dwukrotnie 
w okresie obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 2000 
Jeleniewo 

RDOŚ w Białymstoku 

1903 Lipiennik 
Loesela – Liparis 
Loeselii 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

30 Utrzymanie reżimu 
wodnego. 

Zaprzestanie pozyskiwania 
torfu. 

Termin wykonania: w okresie 
obowiązywania PZO. 

Działki ewidencyjne w 
częściach 

odpowiadających 
siedlisku przyrodniczemu 
7230 (płaty nr: 56 i 66) 
oraz stanowiskom 

gatunku (stanowiska nr: 
1, 2): 

Obręb Zarzecze 
Jeleniewskie, działki 
ewidencyjne nr: 29/2, 

RDOŚ w Białymstoku 



 
 

30/2, 31/3, 31/4, 32/2, 

33/2. 

Obręb Rutka, działki 
ewidencyjne nr: 38. 

Działania związane z ochroną czynną 

31 Ochrona siedliska 
występowania gatunku. 

Siedlisko występowania 
gatunku odpowiada płatom 
siedliska przyrodniczego 7230 

o numerach 56 i 66.  

Zakres prac taki sam, jak dla 
płatów siedliska 
przyrodniczego 7230 o 
numerach 56 i 66. 

 

Działki ewidencyjne w 
częściach 
odpowiadających 
siedlisku przyrodniczemu 
7230 (płaty nr: 56 i 66) 

oraz stanowiskom 
gatunku (stanowiska nr: 

1, 2): 

Obręb Zarzecze 
Jeleniewskie, działki 
ewidencyjne nr: 29/2, 
30/2, 31/3, 31/4, 32/2, 

33/2. 

Obręb Rutka, działki 
ewidencyjne nr: 38. 

 

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 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

32 Inwentaryzacja 

przyrodnicza. 

Obszar Natura 2000 

Jeleniewo  

RDOŚ w Białymstoku 



 
 

Wykonanie inwentaryzacji 

stanowisk występowania 
gatunku, celem wyznaczenia 
punktów pomiarowych do 
badań monitoringowych, oceny 
stanu populacji gatunku i 
siedlisk gatunku oraz 
zaplanowania działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 
jednorazowo w okresie 
obowiązywania PZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uzasadnienie 

Zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 

kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Jeleniewo PLH200001 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 1771) zmienionego zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Jeleniewo PLH200001 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 1991), 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 siedliska 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe. 

W tym samym zakresie skorygowano również zapis dla siedliska 6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie. 

 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 

2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo 

PLH200001 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1771), zmienione zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającym 

zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Jeleniewo PLH200001 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 1991), gdzie dla siedliska 

6230 jako działanie fakultatywne wskazano: Należy pozostawić 5-10% powierzchni 

nieskoszonej każdego roku powinna to być inna część użytku. Natomiast zgodnie z wymogami 

DRŚK w działaniu dla tego siedliska wskazane jest: pozostawienie nieskoszonego fragmentu 

działki rolnej o powierzchni wynoszącej 15-20% powierzchni tej działki. 

W tym samym zakresie skorygowano również zapis dla siedliska 6510 Niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie. 

Mając na względzie czytelność zapisów zdecydowano o wprowadzeniu jednolitego tekstu 

załącznika 5 zawierającego działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych 

za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania. 

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

z 2018 r., poz. 1614), 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). 

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  

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 Jeleniewo PLH200001, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

zapewnił wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w procesie wprowadzania zmian do 

przedmiotowego planu zadań ochronnych. 

Obwieszczeniem z dnia 19 lipca 2018 r. znak WPN.6320.12.2018.KK podano do publicznej 

wiadomości informację o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzania zmiany zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31 października 2014r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo 

PLH200001. 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 …………r. znak: WPN.6320...........KK podano do publicznej wiadomości 

informację o wyłożeniu do konsultacji projektu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 1771) 

zmienionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 

26 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 

r., poz. 1991). 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 ……… r.). W trakcie konsultacji społecznych 

projektu zarządzenia zmieniającego wpłynęły uwagi zgłoszone przez ………….. Wniesione 

podczas konsultacji uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący sposób: 

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 …………… r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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 planu zadań ochronnych będzie oddziaływał:  

1) na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku; 

2) na właścicieli, posiadaczy, zarządców lub dzierżawców terenu na którym znajduje 

się obszar Natura 2000; 

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

które znajdują się 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. z 2017 r., poz. 2234) uzgodnieniu 

z Wojewodą Podlaskim; 

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

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. 


