
Załącznik Nr 4 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Białymstoku  

z dnia ……… 2020 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 wodne 

z podwodnymi 

łąkami ramienic 

Charetea 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

1 Ochrona siedliska. 

- Modyfikacja 

dotychczasowego sposobu 

prowadzenia gospodarki 

rybackiej poprzez 

ograniczenie Zakaz 

używania ciągnionych 

narzędzi odłowu w strefie 

litoralu. 

- Utrzymanie w stanie 

niezmienionym nadbrzeżnej 

roślinności oraz 

ograniczenie wznoszenia 

jakichkolwiek konstrukcji (z 

wyłączeniem pomostów, 

zadaszeń i ławek oraz 

urządzeń niezwiązanych z 

gruntem, służących 

edukacji przyrodniczej) w 

strefie szuwaru oraz do 20 

metrów od linii brzegowej 

jeziora. 

Zakaz wyrównywania 

gruntu, zasypywania, 

podsiewania, nawożenia, 

zaorywania oraz wznoszenia 

jakichkolwiek konstrukcji (z 

wyłączeniem drewnianych 

pomostów i ławek) w strefie 

szuwaru oraz do 20 metrów 

od linii brzegowej jeziora. 

- Modyfikacja 

dotychczasowego sposobu 

prowadzenia gospodarki 

rybackiej poprzez 

zapewnienie struktury 

ichtiofauny z dominacją 

rodzimych gatunków 

drapieżnych ryb poprzez 

zarybianie tymi gatunkami. 

Modyfikacja 

Miejsce realizacji 

działań ochronnych  

- załącznik nr 7 

wykaz działek i 

wydzieleni leśnych. 

(Jeziora: Staw, 

Blizno, Blizienko, 

Serwy, Długie 

Augustowskie, Białe 

Augustowskie, 

Studzieniczne, 

Gorczyckie, 

Paniewo, Brożane, 

Wilkokuk, Zelwa, 

Seklis, Stulpień, 

Łempis, Przystajny, 

Hlinki, Busznica). 

 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

Regionalną 

Dyrekcją Ochrony 

Środowiska w 

Białymstoku 

zwaną dalej 

„RDOŚ w 

Białymstoku” 

 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

dotychczasowego sposobu 

prowadzenia gospodarki 

rybackiej poprzez 

ograniczenie Zakaz 

zarybiania obcymi 

gatunkami ryb;  

- Utrzymanie stosunków 

wodnych na obecnym 

poziomie Zakaz zmiany 

stosunków wodnych. 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania 

planu zadań ochronnych 

zwanego dalej „PZO”. 

2 Uregulowanie gospodarki 

wodno-ściekowej, kontrola 

szczelności zbiorników 

ściekowych. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania PZO. 

Sołectwa, na 

terenie których 

znajdują się 

jeziora: Staw, 

Blizno, Blizienko, 

Serwy, Długie 

Augustowskie, Białe 

Augustowskie, 

Studzieniczne, 

Gorczyckie, 

Paniewo, Brożane, 

Wilkokuk, Zelwa, 

Seklis, Stulpień, 

Łempis, Przystajny, 

Hlinki, Busznica. 

Lokalizacja na 

mapie - załącznik 

nr 7. 

Właściciele 

nieruchomości w 

gminach: Giby, 

Płaska, Nowinka, 

miasto Augustów 

3 

 

2 

Utrzymanie 

dotychczasowego sposobu 

użytkowania gruntów w 

wyznaczonych strefach 

wokół jezior. Dopuszcza się 

zmianę sposobu 

użytkowania gruntów na 

cele nierolnicze i nieleśne, 

pod warunkiem 

uregulowania gospodarki 

wodno-ściekowej oraz 

zamianę na cele leśne (z 

wyłączeniem miejsc ze 

wskazanymi innymi 

działaniami wynikającymi z 

PZO). 

Wykluczenie zmian 

przeznaczenia gruntów na 

cele nierolnicze i nieleśne. 

Strefy wokół jezior: 

Studzieniczne, 

Białe Augustowskie, 

Długie 

Augustowskie, 

Gorczyckie, Serwy, 

Paniewo, Blizienko, 

Staw, Zelwa, 

Wilkokuk. 

Lokalizację 

działania 

ochronnego zawiera 

załącznik nr 7 oraz 

mapa Lokalizacja 

na mapie - 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku , w 

gminach: Giby, 

Płaska, Nowinka, 

miasto Augustów, 

Nadleśnictwa 

Augustów, Płaska, 

Pomorze, Suwałki, 

Szczebra 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Zakaz zmiany 

przeznaczenia gruntów na 

cele nierolnicze i nieleśne w 

wyznaczonej strefie (z 

wyłączeniem innych działań 

ochronnych wynikających z 

PZO). 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania PZO. 

3150 

Starorzecza i 

naturalne 

eutroficzne 

zbiorniki wodne 

ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

4 

 

3 

Ochrona siedliska. 

Utrzymanie w stanie 

niezmienionym nadbrzeżnej 

roślinności w strefie 

szuwaru oraz do 20 metrów 

od linii brzegowej jeziora. 

Zakaz wyrównywania 

gruntu, zasypywania, 

podsiewania, nawożenia 

oraz zaorywania w strefie 

szuwaru oraz do 20 metrów 

od linii brzegowej jeziora  

Utrzymanie stosunków 

wodnych na obecnym 

poziomie  

Zakaz zmiany stosunków 

wodnych 

- Modyfikacja 

dotychczasowego sposobu 

prowadzenia gospodarki 

rybackiej poprzez 

zapewnienie struktury 

ichtiofauny z dominacją 

rodzimych gatunków 

drapieżnych ryb poprzez 

zarybianie tymi gatunkami. 

Zakaz zarybiania obcymi 

gatunkami ryb; 

dopuszczenie zarybiania 

rodzimymi gatunkami ryb 

drapieżnych. 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania PZO. 

Miejsce realizacji 

działań ochronnych 

- załącznik nr 7. 

(Jeziora: Necko, 

Rospuda, Sajno, 

Sajenek, Staw 

Sajenek, Płaskie, 

Krejwlanek, 

Mikaszewo, 

Mikaszówek, 

Kruglak, Krzywe, 

Szlamy, Głębokie, 

Wiązowiec, 

Sinkewelen, 

Tobołowo, 

Kopanica, 

Pogorzelec, 

Pomorze, Kunis, 

Iłgielk i inne 

mniejsze). 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku, 

Nadleśnictwa 

Płaska, Szczebra, 

Suwałki 

Polski Związek 

Wędkarski zwany 

dalej „PZW”, 

dzierżawcy jezior  

 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

4 - Modyfikacja 

dotychczasowego sposobu 

prowadzenia gospodarki 

rybackiej poprzez 

zapewnienie struktury 

ichtiofauny z dominacją 

rodzimych gatunków 

drapieżnych ryb poprzez 

zarybianie tymi gatunkami 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania PZO. 

Miejsce realizacji 

działań ochronnych 

- załącznik nr 7. 

(Jeziora: Necko, 

Rospuda, Sajno, 

Sajenek, Staw 

Sajenek, Płaskie, 

Krejwlanek, 

Mikaszewo, 

Mikaszówek, 

Kruglak, Krzywe, 

Szlamy, Głębokie, 

Wiązowiec, 

Sinkewelen, 

Tobołowo, 

Kopanica, 

Pogorzelec, 

Pomorze, Kunis, 

Iłgielk i inne 

mniejsze). 

Polski Związek 

Wędkarski zwany 

dalej „PZW”, 

dzierżawcy jezior w 

porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

5 Budowa lub uzupełnienie 

istniejącej kanalizacji 

sanitarnej, kontrola 

szczelności zbiorników 

ściekowych. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

 

Sołectwa w których 

znajdują się 

jeziora: Necko, 

Rospuda, Sajno, 

Sajenek, Staw 

Sajenek, Płaskie, 

Krejwlanek, 

Mikaszewo, 

Mikaszówek, 

Kruglak, Krzywe, 

Szlamy, Głębokie, 

Wiązowiec, 

Sinkewelen, 

Tobołowo, 

Pogorzelec, 

Pomorze, Kunis, 

Iłgielk i inne 

mniejsze. 

Gminy: 

Augustów, miasto 

Augustów, 

Nowinka, Płaska, 

Giby, Sejny, 

Suwałki 

3160 

Naturalne, 

dystroficzne 

zbiorniki wodne 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

6 

 

5 

Ochrona siedliska. Miejsce realizacji 

działań ochronnych 

- załącznik nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

PZW, dzierżawcy 

jezior w 

porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Modyfikacja 

dotychczasowego sposobu 

użytkowania jezior poprzez 

zaprzestanie prowadzenia 

Wyłączenie z gospodarki 

rybackiej. 

Utrzymanie stosunków 

wodnych na obecnym 

poziomie zakaz zmiany 

stosunków wodnych 

prowadzących do 

pogorszenia stanu siedliska. 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

3260 Nizinne i 

podgórskie 

rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

Ranunculion 

fluitantis 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

7 

 

6 

Ochrona siedliska. 

Modyfikacja 

dotychczasowego sposobu 

prowadzenia gospodarki 

rybackiej poprzez 

zapewnienie struktury 

ichtiofauny z dominacją 

rodzimych gatunków 

drapieżnych ryb poprzez 

zarybianie tymi gatunkami. 

Modyfikacja 

dotychczasowego sposobu 

prowadzenia gospodarki 

rybackiej poprzez 

ograniczenie Zakaz 

zarybiania obcymi 

gatunkami ryb;  

dopuszczenie zarybiania 

rodzimymi gatunkami ryb 

drapieżnych. 

 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Rzeki Rospuda i 

Szlamica na 

wyznaczonym 

odcinku (załącznik 

nr 7). 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

PZW, dzierżawcy 

wód w 

porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

8 

 

7 

Ochrona siedliska. 

Utrzymanie w stanie 

niezmienionym nadbrzeżnej 

roślinności w strefie 

szuwaru oraz do 20 metrów 

od linii brzegowej rzeki. 

W strefie szuwaru 

oraz do 20 m od 

brzegów rzeki 

Szlamicy i Rospudy 

(załącznik nr 7). 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Zakaz wyrównywania 

gruntu, zasypywania, 

podsiewania, nawożenia 

oraz zaorywania w strefie 

szuwaru oraz do 20 metrów 

od brzegu rzeki. 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

9 Uregulowanie gospodarki 

wodno-ściekowej. 

Budowa lub uzupełnienie 

istniejącej kanalizacji 

sanitarnej lub oczyszczalni 

przydomowych. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

ina Płaska i gmina 

Raczki  w 

miejscowościach 

przylegających do 

rzeki (załącznik nr 

7). 

Właściciele 

nieruchomości, 

gmina Płaska  

4030 Suche 

wrzosowiska 

(Calluno-

Genistion, Pohli

o-

Callunion, Callu

no-

Arctostaphylion

) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

10 

 

8 

Koszenie pasa wzdłuż 

torów.  

Wykaszanie pasa siedliska 

pomiędzy torami a skrajem 

drzewostanu po 1 sierpnia z 

usunięciem biomasy. 

Termin wykonania: co 3 lata 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

Pas pomiędzy 

torami a skrajem 

drzewostanu, w 

obrębie siedliska 

(lokalizacja -

załącznik nr 7). 

Polskie Koleje 

Państwowe S.A. 

zwane dalej „PKP” 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

11 

 

9 

 

Usuwanie gatunków obcych. 

Wyrywanie łubinu trwałego i 

czeremchy późnej; 

usunięcie biomasy poza 

obszar siedliska. 

Termin wykonania: 

corocznie w okresie 

obowiązywania PZO. 

Pas pomiędzy 

torami a skrajem 

drzewostanu, w 

obrębie siedliska 

(lokalizacja -

załącznik nr 7). 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Augustów 

Szczebra 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

12 

 

10 

Działanie fakultatywne. 

Ochrona siedliska 

Usunięcie drzew i krzewów 

w płacie siedliska z 

pozostawieniem starszych 

sosen i jałowców; usunięcie 

biomasy. 

Termin wykonania: 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku, 

Nadleśnictwa: 

Szczebra i 

Augustów 

 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Po usunięciu drzew i 

krzewów, wykaszanie płatu 

siedliska po 1 sierpnia; 

usunięcie biomasy . 

Termin wykonania: 

usunięcie drzew i krzewów 

– jednorazowo w ciągu 3 

pierwszych lat 

obowiązywania PZO; 

koszenie - co 3 lata w 

okresie obowiązywania 

PZO.  

6120 

Ciepłolubne 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion 

glaucae) 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

13 

 

11 

Działanie fakultatywne. 

Ochrona siedliska 

Usunięcie drzew i krzewów 

w płacie siedliska z 

pozostawieniem starszych 

sosen i jałowców; Działanie 

fakultatywne. Usunięcie 

drzew i krzewów z 

usunięciem biomasy. 

Po usunięciu drzew i 

krzewów, wykaszanie płatu 

siedliska po 1 sierpnia; 

usunięcie biomasy lub 

wypas zwierząt. 

Termin wykonania: – 

jednorazowo w ciągu 

obowiązywania PZO;. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwa: 

Płaska i Pomorze 

 

14 

 

12 

Działanie fakultatywne. 

Wypas lub koszenie raz 

w roku między 1 sierpnia-

31 października 

z usunięciem biomasy do 2 

tygodni po koszeniu. 

Pozostawienie 

nieskoszonego fragmentu 

działki rolnej o powierzchni 

wynoszącej 15-20 % 

powierzchni tej działki; w 

dwóch kolejnych pokosach 

(wykonanych w odstępie 

rok lub 2 lat) należy 

pozostawić inne fragmenty 

Lokalizację działań 

zawiera 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 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

nieskoszone. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. Działanie 

fakultatywne.Usunięcie 

drzew i krzewów z 

pozostawieniem 

pojedynczych starych drzew 

i jałowców; usunięcie 

biomasy. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 3 

pierwszych lat 

obowiązywania PZO. 

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.Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwa: 

Płaska i Pomorze 

15 Działanie fakultatywne 

Wypas lub koszenie z 

usunięciem biomasy. 

Po usunięciu drzew i 

krzewów, zastosować wypas 

zwierząt lub  koszenie raz w 

roku w terminie od 15 lipca 

do 30 września z 

pozostawieniem 15-20% 

powierzchni działki 

nieskoszonej przy czym 

powinien być to inny 

fragment co roku. Kosić 

należy na wysokości 10 cm 

w sposób nie niszczący 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwa: 

Płaska i Pomorze 

 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

struktury roślinności i gleby. 

Koszenie okrężne od środka 

do zewnątrz Zakaz koszenia 

okrężnego od zewnątrz do 

środka działki. Usunięcie lub 

złożenie w stogi ściętej 

biomasy w terminie nie 

dłuższym niż dwa tygodnie 

po pokosie. Zakaz 

nawożenia. 

Termin wykonania: 

minimum co 3 lata w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

7110 

Torfowiska 

wysokie z 

roślinnością 

torfotwórczą 

(żywe) 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

16 

 

13 

Działanie fakultatywne. 

Usunięcie drzew i krzewów 

w centralnej części mszaru 

z pozostawieniem 

karłowatych sosen (sosna o 

torfowiskowym pokroju, 

bardzo niewielkich 

przyrostach rocznych i 

wysokości do 5 m); w 

terminie od dnia 15 sierpnia 

do dnia 15 lutego kolejnego 

roku; usunięcie biomasy; co 

23 lata wykaszanie 

odrostów. 

Termin wykonania: co 23 

lata w okresie 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera 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 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

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 

 

14 

Likwidacja sztucznego 

odpływu wody z torfowiska 

poprzez wykonanie budowli 

piętrzących. 

Likwidacja odpływu rowem 

melioracyjnym biegnącym 

na południe od torfowiska.  

 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. ciągu 3 pierwszych  lat 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Augustów  

 

  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

15 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej 

Wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska oraz 

weryfikacja granic płatów 

już wyznaczonych. 

Identyfikacja istniejących i 

potencjalnych zagrożeń, 

ocena stanu zachowania 

siedlisk oraz zaplanowanie 

działań ochronnych. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Obszar Natura 

2000 

RDOŚ w 

Białymstoku 

7140 

Torfowiska 

przejściowe i 

trzęsawiska 

(przeważnie z 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

18 

 

16 

Działanie fakultatywne. 

Usunięcie drzew i krzewów 

z pozostawieniem 

karłowatych sosen (sosna o 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwa: 

Augustów, Płaska, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko_przej%C5%9Bciowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko_przej%C5%9Bciowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sawisko


Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

roślinnością 

z Scheuchzerio-

Caricetea) 

torfowiskowym pokroju, 

bardzo niewielkich 

przyrostach rocznych i 

wysokości do 5 m); w 

terminie od dnia 15 sierpnia 

do dnia 15 lutego kolejnego 

roku; usunięcie biomasy; co 

2 lata wykaszanie odrostów. 

Termin wykonania: co 2 lata 

w okresie obowiązywania 

PZO. Działanie 

fakultatywne. 

Usunięcie drzew i krzewów 

z pozostawieniem 

karłowatych sosen (sosna o 

torfowiskowym pokroju, 

bardzo niewielkich 

przyrostach rocznych i 

wysokości do 5 m); 

usunięcie biomasy. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 3 

pierwszych  lat 

obowiązywania PZO. 

Głęboki Bród 

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 

19 

 

17 

Działanie obligatoryjne - 

zachowanie siedliska 

przyrodniczego. 

Użytkowanie kośne tylko 

części torfowiska 

zarośniętej przez trzcinę. 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów  

 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

20 

 

18 

Działanie fakultatywne. 

Po usunięciu drzew i 

krzewów, coroczne koszenie 

ręczne tylko części 

torfowiska zarośniętej przez 

trzcinę nie częściej niż co 

dwa lata; koszenie od dnia 

15 sierpnia do dnia 15 

lutego kolejnego roku po 15 

lipca na wysokości 10-15 

cm w sposób, który nie 

niszczy struktury roślinności 

i gleby; z usunięciem 

biomasy do 2 tygodni po 

koszeniu koszenie okrężne 

od środka do zewnątrz 

zakaz koszenia okrężnego 

od zewnątrz do wewnątrz 

działki; obowiązek usunięcia 

lub złożenia w stogi ściętej 

biomasy do 2 tygodni po 

pokosie; bez wypasu; zakaz 

nawożenia. 

Termin wykonania: 

corocznie  w okresie 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera 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. Właściciele 

i zarządcy 

gruntów  

 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

21 

 

19 

Działanie obligatoryjne - 

zachowanie siedliska 

przyrodniczego. 

Użytkowanie kośne, 

pastwiskowe lub kośno-

pastwiskowe. 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Augustów 

22 

 

20 

Działanie fakultatywne.  

Po usunięciu drzew i 

krzewów, koszenie ręczne 

nie częściej niż co dwa lata; 

koszenie od dnia 15 

sierpnia do dnia 15 lutego 

kolejnego roku po 1 

września na wysokości 10-

15 cm w sposób, który nie 

niszczy struktury roślinności 

i gleby; z usunięciem 

biomasy do 2 tygodni po 

koszeniu, 

dopuszcza się pozostawieni

e do 20% należy zostawić 

50% powierzchni 

nieskoszonej, 

w dwóch kolejnych pokosac

h należy pozostawić inne fra

gmenty nieskoszone,co 

roku inny fragment) lub 

kosić całą powierzchnię raz 

na 2 lata; koszenie okrężne 

od środka do zewnątrz 

zakaz koszenia okrężnego 

od zewnątrz do wewnątrz 

działki; obowiązek usunięcia 

lub złożenia w stogi ściętej 

biomasy do 2 tygodni po 

pokosie; bez wypasu; zakaz 

nawożenia. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

 

 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Augustów 

 

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 

  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 21 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej 

Wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska oraz 

weryfikacja granic płatów 

już wyznaczonych. 

Identyfikacja istniejących i 

potencjalnych zagrożeń, 

ocena stanu zachowania 

siedlisk oraz zaplanowanie 

działań ochronnych. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania PZO 

 

Obszar Natura 

2000 

RDOŚ w 

Białymstoku 

7210 

Torfowiska 

nakredowe  

(Cladietum 

marisci, Caricet

um buxbaumii,  

Schoenetum 

nigricantis) 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

23 

 

220 

 

 

 

 

 

 

Działanie fakultatywne. 

Usunięcie drzew i krzewów  

krzewów z pozostawieniem 

karłowatych sosen (sosna o 

torfowiskowym pokroju, 

bardzo niewielkich 

przyrostach rocznych i 

wysokości do 5 m) i 

jałowców; usunięcie 

biomasy; co 3 lata 

wykaszanie odrostów. 

Termin wykonania: co 3 lata 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Głęboki Bród 

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 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Torfowisko_nakredowe&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Torfowisko_nakredowe&action=edit&redlink=1


Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

24 

 

2 

Działanie fakultatywne. 

Usunięcie drzew i krzewów 

z pozostawieniem 

karłowatych sosen (sosna o 

torfowiskowym pokroju, 

bardzo niewielkich 

przyrostach rocznych i 

wysokości do 5 m) i 

jałowców; usunięcie 

biomasy. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 3 

pierwszych lat 

obowiązywania PZO. 

 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów  

 N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

25 

23 

Działanie obligatoryjne - 

zachowanie siedliska 

przyrodniczego. 

Użytkowanie kośne. 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwo 

Pomorze 

 

26 

 

24 

Działanie fakultatywne.  

Po usunięciu drzew i 

krzewów, coroczne koszenie 

ręczne po 15 lipca na 

wysokości 10-15 cm w 

sposób, który nie niszczy 

struktury roślinności i 

gleby; koszenie okrężne od 

środka do zewnątrz zakaz 

koszenia okrężnego od 

zewnątrz do wewnątrz 

działki; obowiązek usunięcia 

lub złożenia w stogi ściętej 

biomasy do 2 tygodni po 

pokosie; zakaz nawożenia. 

Termin wykonania: 

corocznie w okresie 

obowiązywania PZO. 

Działanie fakultatywne. 

Po usunięciu drzew i 

krzewów, koszenie nie 

częściej niż co dwa lata; 

Lokalizację działań 

zawiera 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 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

koszenie od dnia 15 sierpnia 

do dnia 15 lutego kolejnego 

roku w sposób, który nie 

niszczy struktury roślinności 

i gleby; dopuszcza się 

pozostawienie do 20% 

powierzchni nieskoszonej, w 

dwóch kolejnych pokosach 

należy pozostawić inne 

fragmenty 

nieskoszone; usunięcie 

biomasy do 2 tygodni po 

koszeniu  

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

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.Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Pomorze 

za działania na 

gruntach 

położonych w 

rezerwacie 

przyrody 

odpowiada RDOŚ 

w Białymstoku 

  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

25 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej 

Wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska oraz 

weryfikacja granic płatów 

już wyznaczonych. 

Identyfikacja istniejących i 

potencjalnych zagrożeń, 

ocena stanu zachowania 

siedlisk oraz zaplanowanie 

działań ochronnych. 

Obszar Natura 

2000 

RDOŚ w 

Białymstoku 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania PZO 

7230 Górskie i 

nizinne 

torfowiska 

zasadowe o 

charakterze 

młak, 

turzycowisk i 

mechowisk 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

27 

 

26 

Działanie obligatoryjne – 

zachowanie siedliska 

przyrodniczego. 

Użytkowanie kośne, 

pastwiskowe lub kośno-

pastwiskowe. 

Użytkowanie kośne. 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

Nadleśnictwa: 

Płaska, Pomorze, 

Szczebra, 

Augustów; 

za działania na 

gruntach 

położonych w 

rezerwacie 

przyrody 

odpowiada RDOŚ 

w Białymstoku 

27 

 

Działanie obligatoryjne – 

zachowanie siedliska 

przyrodniczego. 

Użytkowanie kośne 

południowej, zatrzcinionej 

części torfowiska. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

28 

 

 

Działanie obligatoryjne 

fakultatywne – zachowanie 

siedliska przyrodniczego. 

Użytkowanie kośne tylko 

części torfowiska 

zarośniętej przez trzcinę. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwa 

Płaska, Szczebra; 

 

 

29 

 

 

Działanie obligatoryjne – 

zachowanie siedliska 

przyrodniczego. 

Użytkowanie kośne za 

wyjątkiem centralnej części 

torfowiska. 

Termin wykonania: stale w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w rozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwo 

Pomorze 

 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

30 

 

 

Działanie fakultatywne. 

Usunięcie drzew i krzewów 

z pozostawieniem 

karłowatych sosen i 

jałowców (sosna o 

torfowiskowym pokroju, 

bardzo niewielkich 

przyrostach rocznych i 

wysokości do 5 m); 

usunięcie biomasy. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

ciągu 3 pierwszych lat 

obowiązywania PZO. 

 Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w rozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwa: 

Płaska, Pomorze, 

Augustów, 

Szczebra 

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 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

31 

 

 

Działanie fakultatywne. 

Usunięcie drzew i krzewów 

z usunięciem biomasy. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 3 

pierwszych lat w okresie  

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w rozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwa: 

Płaska, Pomorze, 

Szczebra, 

Augustów; 

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 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

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. 

32 

 

 

Przebudowa piętrzeniań na 

cieku odprowadzającym 

wody z jeziora Krejwelanek 

tak, by zapobiec 

podtapianiu torfowiska (po 

wykonaniu ekspertyzy 

hydrologicznej). 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 

pierwszego roku okresie 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów  

Nadleśnictwo 

Pomorze 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

34 Usunięcie śmieci z obszaru 

torfowiska. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 3 

pierwszych lat 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Miasto Augustów, 

właściciele i 

zarządcy gruntów 

35 

 

33 

Działanie fakultatywne. 

Usunięcie drzew i krzewów 

z pozostawieniem 

karłowatych sosen (sosna o 

torfowiskowym pokroju, 

bardzo niewielkich 

przyrostach rocznych i 

wysokości do 5 m) i 

jałowców; usunięcie 

biomasy; co 3 lata 

wykaszanie odrostów. 

Termin wykonania: w 

okresie  obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w rozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwa: 

Szczebra, Płaska, 

Pomorze 

Właściciel, 

posiadacz lub 

dzierżawca 

obszaru na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

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. 

36 

 

34 

Wykonanie urządzeń 

piętrzących spowalniających 

lub zatrzymujących odpływ 

wody z siedliska. Zasypanie 

sztucznego odpływu z 

torfowiska materiałem 

organicznym lokalnego 

pochodzenia. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 3 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

pierwszych latokresie 

obowiązywania PZO. 

37 

 

35 

Działanie fakultatywne. 

Usunięcie drzew i krzewów 

z pozostawieniem 

wszystkich krzewów brzozy 

niskiej (niezbędny nadzór 

eksperta botanika), 

jałowców i pojedynczych 

karłowatych sosen; 

usunięcie biomasy. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 3 

pierwszych lat okresie 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

Nadleśnictwo 

Płaska 

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 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

 N

r 

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

38 

 

36 

Działanie fakultatywne.  

Koszenie z usunięciem 

biomasy. 

Koszenie nie częściej niż co 

dwa lata; koszenie od dnia 

15 sierpnia do dnia 15 

lutego kolejnego roku w 

sposób, który nie niszczy 

struktury roślinności i 

gleby; dopuszcza się 

pozostawienie do 50% 

powierzchni nieskoszonej, w 

dwóch kolejnych pokosach 

należy pozostawić inne 

fragmenty 

nieskoszone; usunięcie 

biomasy do 2 tygodni po 

koszeniu  

 

Termin wykonania w okresie 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera 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 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

sprawującym 

nadzór nad 

obszarem Natura 

2000.Właściciele i 

zarządcy gruntów; 

Nadleśnictwa: 

Augustów, Płaska, 

Szczebra, 

Pomorze; 

39 Działanie fakultatywne.  

Użytkowanie kośne. 

Usunięcie biomasy do 

dwóch tygodni po pokosie, 

bez wypasu, zakaz 

nawożenia. 

Termin wykonania: 

corocznie w okresie 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

40 Działanie fakultatywne.  

Po usunięciu drzew i 

krzewów, coroczne koszenie 

ręczne po 15 lipca na 

wysokości 10-15 cm w 

sposób, który nie niszczy 

struktury roślinności i 

gleby; koszenie okrężne od 

środka do zewnątrz zakaz 

koszenia okrężnego od 

zewnątrz do wewnątrz 

działki; obowiązek usuwania 

lub złożenia w stogi 

biomasy do 2 tygodni po 

pokosie; bez wypasu; zakaz 

nawożenia biomasy do 2 

tygodni po pokosie; bez 

wypasu; zakaz nawożenia. 

Termin wykonania: 

corocznie w okresie 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Nadleśnictwa: 

Pomorze, 

Szczebra, Płaska, 

Augustów 

 

41 Działanie fakultatywne. 

Po usunięciu drzew i 

krzewów koszenie ręczne 

po 30 września 

(bezwzględnie co dwa lata) 

na wysokości 10-15 cm, w 

sposób który nie niszczy 

struktury roślinności i 

gleby; koszenie okrężne od 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów, 

Nadleśnictwo 

Pomorze 

 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

środka do zewnątrz zakaz 

koszenia okrężnego od 

zewnątrz do wewnątrz 

działki; obowiązek usuwania 

lub złożenia w stogi 

biomasy do 2 tygodni po 

pokosie; bez wypasu; zakaz 

nawożenia biomasy do 2 

tygodni po pokosie; bez 

wypasu; zakaz nawożenia. 

Termin wykonania: co 2 lata 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

42 

 

37 

Ochrona siedliska.  

Promocja walorów 

torfowiska poprzez 

utworzenie ścieżki 

rowerowej wokół doliny 

Rospudy. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania PZO. 

Nadleśnictwo 

Szczebra w 

granicach obszaru 

Natura 2000 

Obszar 

Nadleśnictwa 

Szczebra według 

projektu 

przygotowanego 

przez Nadleśnictwo 

Nadleśnictwo 

Szczebra – w 

porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

38 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej 

Wyznaczenie wszystkich 

płatów siedliska oraz 

weryfikacja granic płatów 

już wyznaczonych. 

Identyfikacja istniejących i 

potencjalnych zagrożeń, 

ocena stanu zachowania 

siedlisk oraz zaplanowanie 

działań ochronnych. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania PZO 

Obszar Natura 

2000 

RDOŚ w 

Białymstoku 

91D0 Bory i 

lasy bagienne 

(Vaccinio 

uliginosi-

Betuletum 

pubescentis, 

Vaccinio 

uliginosi-

Pinetum, Ledo-

Sphagnetum, 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

43 

 

39 

Ochrona siedliska. 

Modyfikacja gospodarki 

leśnej poprzez wyłączenie z 

użytkowania rębnego. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7.Dla  

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w rozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwa: 

Augustów, 

Suwałki, 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Sphagno 

girgensohnii-

Piceetum i 

brzozowo-

sosnowe 

bagienne lasy 

borealne) 

Szczebra, Płaska, 

Pomorze, Głęboki 

Bród 

44 

 

40 

Ochrona siedliska. 

Modyfikacja gospodarki 

leśnej poprzez wyłączenie z 

użytkowania przedrębnego i 

rębnego. 

Ochrona bierna w 

rezerwatach przyrody. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Nadleśnictwa: 

Augustów, 

Szczebra, Płaska, 

Pomorze; 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

 N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

45 

 

41 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu wyznaczenie 

wszystkich płatów siedliska, 

ocenę stanu ich ochrony i 

zaplanowanie działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska w 

Białymstoku 

zwany dalej 

“RDOŚ w 

Białymstoku” 

42 Badania nad metodami 

ochrony siedlisk leśnych. 

Analiza struktury 

drzewostanu świerkowego 

w zbiorowisku borealnej 

świerczyny bagiennej 91D0-

5 oraz wypracowanie 

sposobu utrzymania tej 

struktury poprzez 

zagospodarowanie 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania PZO 

Wydzielenie 719b Nadleśnictwo 

Pomorze 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, Fraxino-

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

46 

 

43 

Poprawa stanu siedliska. 

Zabiegi hodowlano-

ochronne polegające na 

odsłanianiu i pielęgnacji 

nalotów i podrostów 

gatunków liściastych (wiąz 

Numery wydzieleń 

leśnych według 

załącznika nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w rozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwa: 

Augustów, 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Alnetum olsy 

źródliskowe) 

pospolity, wiąz górski, dąb 

szypułkowy i jesion 

wyniosły). Rodzaj i 

charakter zabiegu 

dostosowany do fazy 

rozwojowej drzewostanu. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Szczebra, Płaska, 

Pomorze 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

47 

 

44 

Ochrona siedliska. 

Modyfikacja gospodarki 

leśnej poprzez wyłączenie z 

użytkowania przedrębnego i 

rębnego. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. Ochrona siedliska. 

Ochrona bierna w 

rezerwatach przyrody. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Numery wydzieleń 

leśnych według 

załącznika nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

, Nadleśnictwa: 

Augustów, Płaska, 

Pomorze 

RDOŚ w 

Białymstoku 

 N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

48 

 

45 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu wyznaczenia 

wszystkich płatów siedliska, 

ocenę stanu ich ochrony i 

zaplanowanie działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ w 

Białymstoku 

9170 Grąd 

subkontynental

ny (Tilio-

Carpinetum, 

Melitti 

Carpinetum) 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

49 

 

46 

 

Poprawa stanu siedliska. 

Zabiegi hodowlano – 

ochronne polegające na 

odsłanianiu i pielęgnacji 

nalotów i podrostów 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w rozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwa: 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

gatunków liściastych (klon 

zwyczajny, wiązy, dąb 

szypułkowy, jesion 

wyniosły, lipa drobnolistna i 

iwa) oraz nalotów i 

podrostów świerka. Rodzaj i 

charakter zabiegu 

dostosowany do fazy 

rozwojowej drzewostanu. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Augustów, 

Suwałki, 

Szczebra, Płaska, 

Pomorze, Głęboki 

Bród 

 

 

50 

 

47 

Poprawa stanu siedliska. 

Przebudowa rębnią złożoną 

o średnim okresie 

odnowienia. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwo 

Pomorze 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

51 

 

48 

Ochrona siedliska. 

Modyfikacja gospodarki 

leśnej poprzez wyłączenie z 

użytkowania przedrębnego i 

rębnego. 

Ochrona bierna w 

rezerwatach przyrody. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Nadleśnictwa: 

Augustów, Płaska, 

Pomorze 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

52 

 

49 

Ochrona siedliska. 

Niepogorszenie stanu 

siedliska.  

Modyfikacja gospodarki 

leśnej poprzez ograniczenie 

Zakaz usuwania martwych i 

powalonych drzew (z 

wyłączeniem sytuacji 

zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i 

mienia) oraz nie 

wprowadzanie 

wprowadzania gatunków 

obcych ekologicznie i 

geograficznie. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwa: 

Szczebra, Płaska, 

Pomorze, Głęboki 

Bród 

 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

 N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

53 

 

50 

 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu wyznaczenie 

wszystkich płatów siedliska, 

ocenę stanu ich ochrony i 

zaplanowanie działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ w 

Białymstoku 

4030 Suche 

wrzosowiska 

(Calluno-

Genistion, Pohli

o-

Callunion, Callu

no-

Arctostaphylion

) 

6120 

Ciepłolubne 

śródlądowe 

murawy 

napiaskowe 

(Koelerion 

glaucae) 

91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, 

olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum 

albae, Fraxino-

Alnetum olsy 

źródliskowe) 

9170 Grąd 

subkontynental

ny (Tilio-

Carpinetum, 

Melitti 

Carpinetum) 

51 Działanie fakultatywne 

Usuwanie obcych 

inwazyjnych gatunków 

roślin w miejscach ich 

występowania. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO, a 

następnie w razie potrzeby 

do osiągnięcia celów.  

Obszar Natura 

2000  

Właściciele i 

zarządcy gruntów  

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Pulsatilla 

patens 

1902 Obuwik 

pospolity 

Cypripedium 

calceolus 

 

1337 Bóbr 

Castor fiber 

1352 Wilk 

Canis lupus 

1361 Ryś 

Lynx lynx 

Nie planuje się działań ochronnych związanych z ochroną czynną oraz 

działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania, a także działań dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy 

o przedmiocie ochrony 

1337 Bóbr 

Castor fiber 

 

Nie planuje się działań ochronnych związanych z ochroną czynną oraz 

działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania, a także działań dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy 

o przedmiocie ochrony oraz monitoringu stanu przedmiotów ochrony. 

1355 Wydra  

Lutra lutra 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

54 

 

52 

Eliminacja gatunków 

konkurencyjnych 

(inwazyjnych). 

Zwalczanie norki 

amerykańskiej - odłowy 

(pułapki żywołowne) w 

okresie największej 

aktywności norek: wiosną, 

a szczególnie jesienią. 

Eliminacja odłowionych 

osobników. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Obszar Natura 

2000Lokalizację 

działań zawiera 

załącznik nr 7. 

Zarząd Okręgowy 

Polskiego Związku 

Łowieckiego w 

Suwałkach w 

porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Polski Związek 

Łowiecki zwany 

dalej „PZŁ” 

  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

55 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu określenie liczebności i 

miejsc występowania 

gatunku.  

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ w 

Białymstoku 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

1166 Traszka 

grzebieniasta  

Triturus 

cristatus 

 N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

57 

 

53 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu określenie liczebności i 

miejsc występowania 

gatunku, ocenę stanu 

populacji gatunku i 

zaplanowanie działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ w 

Białymstoku 

1188 Kumak 

nizinny 

Bombina 

bombina 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

58 

 

54 

Ochrona miejsc 

występowania gatunku. 

Utrzymanie rzeczywistych 

siedlisk gatunku. 

Zapobieganie wypłycaniu i 

zarastaniu; zapobieganie 

nadmiernemu  ocienieniu 

lustra wody przez usuwanie 

zakrzaczeń w bezpośrednim 

sąsiedztwie zbiorników w 

których występują kumaki. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku ; 

Nadleśnictwa: 

Augustów, Płaska, 

Pomorze, 

Szczebra 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

 N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

59 

 

55 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu określenie liczebności i 

miejsc występowania 

gatunku, ocenę stanu 

populacji gatunku i 

zaplanowanie działań 

ochronnych.  

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ w 

Białymstoku 

1096 Minóg 

strumieniowy 

 N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

Nie planuje się działań ochronnych związanych z ochroną czynną 

oraz działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

Lampetra 

planeri 

gospodarowania, a także działań dotyczących uzupełnienia stanu 

wiedzy o przedmiocie ochrony 

60 Inwentaryzacja 

przyrodnicza.  

Badania cieków 

puszczańskich w celu 

wykrycia stanowisk i 

przeprowadzenie oceny 

stanu według metodyki 

GIOŚ. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ w 

Białymstoku 

  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1145 Piskorz 

Misgurnus 

fossilis 

56 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu określenie liczebności i 

miejsc występowania 

gatunku, ocenę stanu 

populacji gatunku i 

zaplanowanie działań 

ochronnych.  

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ w 

Białymstoku 

  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1013  

Poczwarówka 

Greyera 

Vertigo greyeri 

57 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu określenie liczebności i 

miejsc występowania 

gatunku, ocenę stanu 

populacji gatunku i 

zaplanowanie działań 

ochronnych.  

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ w 

Białymstoku 

1014 

Poczwarówka 

zwężona  

Vertigo 

angustior 

 N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

61 

 

58 

Inwentaryzacja 

przyrodnicza. 

Badania terenowe w celu 

wykrycia stanowisk i 

przeprowadzenia oceny 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ w 

Białymstoku 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

stanu według metodyki 

GIOŚ oraz zaplanowania 

działań ochronnych. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

1060 

Czerwończyk 

nieparek 

Lycaena dispar  

 

 N

r 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

62 

 

59 

Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu określenie liczebności i 

miejsc występowania 

gatunku, ocenę stanu 

populacji gatunku i 

zaplanowanie działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ 

w Białymstoku 

 

1393 

Sierpowiec 

błyszczący 

Drepanocladus 

vernicosus 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

63 

 

60 

Ochrona miejsc 

występowania gatunku. 

Działanie tożsame z 

działaniem dla siedliska 

występowania gatunku 

(siedlisk 7140 i 7230). 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 

pierwszych 3 lat 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku; 

Nadleśnictwa: 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra 

 

1437 Leniec 

bezpodkwiatko

wy 

Thesium 

ebracteatum 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

64 

 

61 

Usuwanie świerka i 

ekspansywnych gatunków 

liściastych (zwłaszcza 

leszczyny, czeremchy) w 

obrębie stanowisk leńca z 

pozostawianiem jałowca, 

sosny i częściowo dębu; 

usunięcie biomasy. 

Termin wykonania: co 5 lat 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

W wyznaczonych 

strefach. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nadleśnictwa: 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra, Głęboki 

Bród, Augustów 

 

65 Wykaszanie gatunków W wyznaczonych Właściciele i 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

 

62 

ekspansywnych w runie 

(np. malin, trzcinnika); 

usunięcie biomasy. 

Termin wykonania: co 2 lata 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

strefach. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

zarządcy gruntów 

; Nadleśnictwa: 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra, Głęboki 

Bród, Augustów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

 

66 

 

63 

Usuwanie gatunków 

inwazyjnych (czeremchy 

późnej, dębu czerwonego, 

łubinu trwałego); usunięcie 

biomasy. 

Termin wykonania: co 2 lata 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

W wyznaczonych 

strefach. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

; Nadleśnictwa: 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra, Głęboki 

Bród, Augustóww 

porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

67 

 

64 

Ochrona siedlisk gatunku. 

Prowadzenie prac leśnych w 

obrębie stanowisk leńca w 

okresie zimowym przy 

pokrywie śnieżnej. 

Zabezpieczenie istniejących 

stanowisk przed 

przypadkowym 

zniszczeniem, w tym 

lokalizacja kęp 

pozostawianych na zrębie w 

miejscach występowania 

gatunku. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku; 

Nadleśnictwa: 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra, Głęboki 

Bród 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

68 

 

65 

Ochrona siedlisk gatunku. 

Modyfikacja gospodarki 

leśnej poprzez ograniczenie  

Zakaz obsadzania upraw od 

strony dróg i linii podziału 

powierzchniowego na 

siedliskach Bśw i BMśw 

innymi gatunkami niż sosna 

i brzoza. W strefie 

zacienionej na BMśw 

dopuszcza się obsadzanie 

upraw świerkiem w 

zmieszaniu kępowym lub 

pasowym. Modyfikacja 

gospodarki  leśnej poprzez 

ograniczenie  Zakaz 

wprowadzania na siedliska 

Bśw i BMśw podszytów 

gatunków liściastych (z 

wyjątkiem brzozy i dębu). 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO.  

Obszar Natura 

2000 (na 

siedliskach Bśw i 

BMśw) 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku; 

Nadleśnictwa: 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra, Głęboki 

Bród 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

66 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu określenie liczebności i 

miejsc występowania 

gatunku, ocenę stanu 

populacji gatunku i 

zaplanowanie działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ 

w Białymstoku 

 

1477 Sasanka 

otwarta 

Pulsatilla 

patens 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

69 

67 

Usuwanie świerka i 

ekspansywnych gatunków 

liściastych (zwłaszcza 

leszczyny, czeremchy) w 

obrębie stanowisk sasanki z 

pozostawianiem jałowca, 

sosny i częściowo dębu; 

usunięcie biomasy. 

Termin wykonania: co 5 lat 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

W wyznaczonych 

strefach. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku;  

Nadleśnictwa: 

Augustów, 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra, 

Suwałki, Głęboki 

Bród 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

  

70 

 

68 

 

Wykaszanie gatunków 

ekspansywnych w runie 

(np. malin, trzcinnika); 

usunięcie biomasy. 

Termin wykonania: co 2 lata 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

 

W wyznaczonych 

strefach. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

; Nadleśnictwa: 

Augustów, 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra, 

Suwałki, Głęboki 

Bródw 

porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

71 

 

69 

Usuwanie gatunków 

inwazyjnych (czeremchy 

późnej, dębu czerwonego, 

łubinu trwałego); usunięcie 

biomasy. 

Termin wykonania: co 2 lata 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

W wyznaczonych 

strefach. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

; Nadleśnictwa: 

Augustów, 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra, 

Suwałki, Głęboki 

Bródw 

porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 

72 

 

70 

Ochrona siedliska gatunku. 

Prowadzenie prac leśnych w 

obrębie stanowisk sasanki 

w okresie zimowym przy 

pokrywie śnieżnej. 

Zabezpieczenie istniejących 

stanowisk przed 

przypadkowym 

zniszczeniem, w tym 

lokalizacja kęp 

pozostawianych na zrębie w 

miejscach występowania 

gatunku. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Obszar Natura 

2000 (w miejscach 

występowania 

gatunku) 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku; 

Nadleśnictwa: 

Augustów, 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra, 

Suwałki, Głęboki 

Bród 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

73 

 

71 

Ochrona siedliska gatunku. 

Modyfikacja gospodarki 

leśnej poprzez ograniczenie 

Zakaz obsadzania upraw od 

strony dróg i linii podziału 

powierzchniowego na 

siedliskach Bśw i BMśw 

innymi gatunkami niż sosna 

i brzoza. W strefie 

zacienionej na BMśw 

dopuszcza się obsadzanie 

upraw świerkiem w 

zmieszaniu kępowym lub 

pasowym. Modyfikacja 

gospodarki leśnej poprzez 

ograniczenie Zakaz 

wprowadzania na siedliska 

Bśw i BMśw podszytów 

gatunków liściastych (z 

wyjątkiem brzozy i dębu). 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Obszar Natura 

2000 (na 

siedliskach Bśw i 

BMśw) 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku; 

Nadleśnictwa: 

Augustów, 

Pomorze, Płaska, 

Szczebra, 

Suwałki, Głęboki 

Bród 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

72 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu określenie liczebności i 

miejsc występowania 

gatunku, ocenę stanu 

populacji gatunku i 

zaplanowanie działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ 

w Białymstoku 

 

1516 

Aldrowanda 

pęcherzykowa-

ta 

Aldrovanda 

versiculosa 

  Nie planuje się działań ochronnych związanych z ochroną czynną 

oraz działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania, a także działań dotyczących uzupełnienia stanu 

wiedzy o przedmiocie ochrony 

1528 Skalnica 

torfowiskowa 

Saxifraga 

hirculus 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

74 

 

73 

Ochrona miejsc 

występowania gatunku. 

Działanie tożsame z 

działaniem  dla siedliska 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Działania tożsame 

z działaniami dla 

siedliska 

występowania 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

występowania gatunku 

(siedlisko 7230). 

Wprowadzenie 

metaplantacji na trzech 

stanowiskach w płacie nr 

CFF5, w porozumieniu z 

ekspertem botanikiem. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 

pierwszych 3 latokresie 

obowiązywania PZO. 

gatunku (siedlisko 

7230): właściciele 

i zarządcy 

gruntów w 

porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku, 

Nadleśnictwo 

Pomorze - na  

Wprowadzenie 

metaplantacji – 

RDOŚ w 

Białymstoku 

1902 Obuwik 

pospolity 

Cypripedium 

calceolus 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

75 

 

74 

Usuwanie świerka i 

ekspansywnych gatunków 

liściastych (zwłaszcza 

leszczyny, czeremchy) w 

obrębie stanowisk obuwika 

z pozostawianiem jałowca, 

sosny i częściowo dębu; 

usunięcie biomasy. 

Termin wykonania: co 5 lat 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

W wyznaczonych 

strefach. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

; Nadleśnictwa: 

Płaska, Pomorze, 

Szczebra 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

76 

 

75 

Wykaszanie gatunków 

ekspansywnych w runie 

(np. malin, trzcinnika); 

usunięcie biomasy. 

Termin wykonania: co 2 lata 

w okresie obowiązywania 

PZO. 

W wyznaczonych 

strefach. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

; Nadleśnictwa: 

Płaska, Pomorze, 

Szczebra 

w porozumieniu z 

RDOŚ w 

Białymstoku 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

77 

 

76 

Ochrona siedliska gatunku. 

Zabezpieczenie istniejących  

stanowisk przed 

przypadkowym 

zniszczeniem podczas prac 

leśnych, w tym lokalizacja 

kęp. 

Termin wykonania: w 

okresie obowiązywania 

PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy gruntów 

oraz 

Nadleśnictwa: 

Płaska, Pomorze, 

Szczebra; 

za działania na 

gruntach 

położonych w 

rezerwacie 

przyrody 

odpowiada RDOŚ 

w Białymstoku 

 

   

 Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

77 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu określenie liczebności i 

miejsc występowania 

gatunku, ocenę stanu 

populacji gatunku i 

zaplanowanie działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ 

w Białymstoku 

 

1903 Lipiennik 

Loesela 

Liparis loeselii 

 N

r 

Działania związane z ochroną czynną 

78 

 

78 

Ochrona miejsc 

występowania gatunku. 

Działanie tożsame z 

działaniem dla siedliska 

występowania gatunku 

(siedlisk 7140, 7230 i 

7210). 

Termin wykonania: 

jednorazowo w ciągu 

pierwszych 3 lat w okresie 

obowiązywania PZO. 

Lokalizację działań 

zawiera załącznik 

nr 7. 

Właściciele i 

zarządcy 

gruntów; 

Nadleśnictwa: 

Płaska, Pomorze, 

Szczebra, 

Augustów 

1939 Rzepik 

szczeciniasty 

Agrimonia 

pilosa 

Nie planuje się działań ochronnych związanych z ochroną czynną oraz 

działań związanych z utrzymaniem lub modyfikacją metod 

gospodarowania. 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 



Przedmiot 

ochrony 
Nr  

 

Działania ochronne 

 

Obszar 

wdrażania 

Podmiot 

odpowiedzialny 

za wykonanie 

79 Wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej, mającej na 

celu określenie liczebności i 

miejsc występowania 

gatunku, ocenę stanu 

populacji gatunku i 

zaplanowanie działań 

ochronnych. 

Termin wykonania: 

jednorazowo w okresie 

obowiązywania PZO. 

Obszar Natura 

2000  

RDOŚ 

w Białymstoku 

 

 

 

 


