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ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU
z dnia 5 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U 2018 r. poz. 1614)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 22/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia
26 września 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja
w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3498), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 3 określającym identyfikacje istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących
przedmiotami ochrony, lp. 7 otrzymuje brzmienie:
Lp.

7

Przedmiot ochrony

1355 Wydra
Lutra lutra

Zagrożenia

Opis zagrożeń

Istniejące

Potencjalne

Brak zagrożeń

F03.02.03 Chwytanie,
trucie, kłusownictwo
G05 Inna ingerencja
i zakłócenia powodowane
przez działalność
człowieka -płoszenie

Zagrożenia
potencjalne:
1. Zabijanie zwierząt
wyrządzających
szkody.
2. Płoszenie osobników
gatunku na stawach
hodowlanych.

2) w załączniku nr 4 określającym cele działań ochronnych, lp. 7 otrzymuje brzmienie
Lp.
7

Przedmiot ochrony
1355 Wydra
Lutra lutra

Cele działań ochronnych
Utrzymanie stanu zachowania populacji i jakości siedliska gatunku co
najmniej na obecnym poziomie.
Monitorowanie stanu zachowania populacji

3) załącznik nr 5 określający działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich
wykonanie i obszarów ich wdrażania, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia;
4) załącznik nr 6 określający działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) w załączniku nr 7 określającym lokalizację planowanych działań ochronnych w formie zestawienia działek
ewidencyjnych, wprowadza się następujące zmiany:
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a) w lokalizacji działań ochronnych dla przedmiotu ochrony 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
(lokalizacja działań ochronnych nr: 7, 8, 9) w części dotyczącej gm. Boćki w obr. ew. Nurzec w dz. ew.
skreśla się wyraz „963”;
b) w lokalizacji działań ochronnych dla przedmiotu ochrony 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie (lokalizacja działań ochronnych 10, 11) w części dotyczącej gm. Boćki w obr. ew.
Mołoczki w dz. ew. skreśla się wyrazy „233, 393/1”;
c) w lokalizacji działań ochronnych dla przedmiotu ochrony 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie ( lokalizacja działań ochronnych 10, 11) w części dotyczącej gm. Boćki, obr. ew. Nurzec
dz. ew. skreśla się wyraz „651”;
6) załącznik nr 8 stanowiący mapę lokalizacji działań ochronnych otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Białymstoku
Beata Bezubik
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 4 grudnia 2018 r.
Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów
ich wdrażania

Przedmiot
ochrony

4030 Suche
wrzosowiska
CallunoGenistion,
PohlioCallunion,
CallunoArctostaphylion

Nr

Działania ochronne

Obszar
wdrażania

Podmiot
odpowiedzialny
za wykonanie

Nr

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod
gospodarowania

1

Działanie obligatoryjne.
Zachowanie siedliska
przyrodniczego, położonego
na trwałych użytkach
zielonych.
Ekstensywne użytkowanie
pastwiskowe.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciele
i zarządcy
gruntów.

Termin wykonania: stale w
okresie obowiązywania planu
zadań ochronnych zwanego
dalej ‘’PZO’’.
Nr

Działania związane z ochroną czynną

2

Działanie fakultatywne.
Ochrona siedliska.
Usuwanie drzew i krzewów w
płacie siedliska z usunięciem
biomasy. Częstotliwość
zabiegów uzależniona od
intensywności sukcesji.
Powstrzymanie poprzez
użytkowanie kośne zielnych
gatunków ekspansywnych np.
trzcinnik pisakowy, jeżyna.
Termin wykonania:
W okresie obowiązywania
PZO.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciele
i zarządcy
gruntów.
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Działanie fakultatywne.
Użytkowanie pastwiskowe.
Wypas od 1 maja do 15
października. Obsada zwierząt
0,3 DJP/ha przy obciążeniu
pastwiska nie większym niż 5
t/ha.
Termin wykonania: corocznie
w okresie obowiązywania PZO.
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Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciel,
posiadacz lub
dzierżawca obszaru
na podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
obniżenia
dochodowości albo
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000, a w
odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000.
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Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod
gospodarowania
Działanie obligatoryjne.
Zachowanie siedliska
przyrodniczego, położonego
na trwałych użytkach
zielonych.
Ekstensywne użytkowanie
pastwiskowe, kośne lub
kośno-pastwiskowe.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciele
i zarządcy
gruntów.

Termin wykonania: stale w
okresie obowiązywania PZO.
5

Działania związane z ochroną czynną
Działanie fakultatywne.
Ochrona siedliska.
Usuwanie drzew i krzewów
w płacie siedliska; usuniecie
biomasy.
Termin wykonania:
Jednorazowo w okresie
obowiązywania PZO.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciele
i zarządcy
gruntów.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego



6

–6–

Działanie fakultatywne.
Użytkowanie pastwiskowe,
kośne lub kośno-pastwiskowe.
Wypas od 1 maja do 15
października. Obsada zwierząt
0,4-0,6 DJP/ha przy
obciążeniu pastwiska nie
większym niż 5 t/ha. Koszenie
raz w roku między 1 sierpnia31 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 nieskoszone.
Wysokość koszenia do 10 cm.
Przy użytkowaniu kośnopastwiskowym maksymalna
obsada zwierząt nie powinna
przekraczać 0,3 DJP/ha. W
sierpniu lub wrześniu
wykaszanie niedojadów. Zakaz
nawożenia, przeorywania,
wałowania i podsiewania,
włókowania w okresie od 1
kwietnia do 1 września,
stosowania ścieków i osadów
ściekowych.
Termin wykonania: stale w
okresie obowiązywania PZO.
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Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
– załącznik nr
7

Właściciel,
posiadacz lub
dzierżawca obszaru
na podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
obniżenia
dochodowości albo
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000, a w
odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000.
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Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod
gospodarowania
Działanie obligatoryjne.
Zachowanie siedliska
przyrodniczego, położonego
na trwałych użytkach
zielonych.
Ekstensywne użytkowanie
pastwiskowe, kośne lub kośno
– pastwiskowe.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciele
i zarządcy
gruntów.

Termin wykonania: stale w
okresie obowiązywania PZO.
8

Działania związane z ochroną czynną
Działanie fakultatywne.
Ochrona siedliska.
Usuwanie drzew i krzewów
w płacie siedliska; usunięcie
biomasy.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciele
i zarządcy
gruntów.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- 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

Termin wykonania:
Jednorazowo w okresie
obowiązywania PZO.
9

Działanie fakultatywne.
Użytkowanie pastwiskowe.
Wypas od 1 maja do 15
października. Obsada zwierząt
0,4-0,6 DJP/ha przy
obciążeniu pastwiska nie
większym niż 5 t/ha. Na
terenach zalewowych
rozpoczęcie wypasu nie
wcześniej niż dwa tygodnie po
ustąpieniu wód. Zakaz
nawożenia, przeorywania,
wałowania i podsiewania,
włókowania w okresie od 1
kwietnia do 1 września,
stosowania ścieków i osadów
ściekowych.
Termin wykonania: stale w
okresie obowiązywania PZO.
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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
10
i górskie świeże
łąki użytkowane
ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod
gospodarowania
Działanie obligatoryjne.
Zachowanie siedliska
przyrodniczego, położonego
na trwałych użytkach
zielonych.
Utrzymanie ekstensywnego
użytkowania kośnego,
pastwiskowego, kośnopastwiskowego.
Termin wykonania: stale w
okresie obowiązywania PZO.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciele
i zarządcy
gruntów.
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Działania związane z ochroną czynną

Działanie fakultatywne.
Użytkowanie kośne lub
pastwiskowe.
Koszenie w terminie od 15
czerwca do 30 września, do
dwóch razy w roku
z usunięciem biomasy do 2
tygodni po skoszeniu.
Pozostawienie nieskoszonego
fragmentu działki rolnej o
powierzchni wynoszącej 1520% powierzchni tej działki; w
przypadku stosowania dwóch
pokosów w ciągu roku należy
pozostawić te same fragmenty
działki rolnej nieskoszone, a w
dwóch kolejnych latach należy
pozostawić inne fragmenty
nieskoszone. Wysokość
koszenia 5-15 cm. Wypas od 1
maja do 15 października (0,5
DJP/ha) przy obciążeniu
pastwiska nie większym niż 5
t/ha. Zakaz przeorywania,
wałowania i podsiewania,
włókowania w okresie od 1
kwietnia do 1 września,
stosowania ścieków i osadów
ściekowych.
Termin wykonania: stale w
okresie obowiązywania PZO.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciel,
posiadacz lub
dzierżawca obszaru
na podstawie
zobowiązania
podjętego w
związku z
korzystaniem z
programów
wsparcia z tytułu
obniżenia
dochodowości albo
na podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000, a w
odniesieniu do
gruntów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa lub
własność jednostek
samorządu
terytorialnego
zarządca
nieruchomości w
związku z
wykonywaniem
obowiązków z
zakresu ochrony
środowiska na
podstawie
przepisów prawa
albo w przypadku
braku tych
przepisów na
podstawie
porozumienia
zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem Natura
2000.
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Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

12

Edukacja ekologiczna.
Opracowanie materiałów
informacyjnych o roli bobra
w środowisku naturalnym
i postępowaniu w przypadku
wystąpienia szkód
w środowisku
i infrastrukturze,
spowodowanych przez bobry.
Przekazanie ulotek
mieszkańcom obszaru.

Gminy w
granicach
obszaru
Natura 2000
i w jego
bezpośrednim
sąsiedztwie

RDOŚ
w Białymstoku

Termin wykonania:
jednorazowo w okresie
obowiązywania PZO.
1355 Wydra
Lutra lutra

13

Nie planuje się działań ochronnych

1188 Kumak
nizinny
Bombina
bombina

14

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony

Inwentaryzacja przyrodnicza.
Wyznaczenie wszystkich
stanowisk gatunku na terenie
ostoi, wyznaczenie punktów
pomiarowych do badań
monitoringowych, ocena stanu
populacji gatunku.

Zbiorniki
wodne na
terenie
obszaru
Natura 2000

RDOŚ
w Białymstoku

Termin wykonania:
jednorazowo w okresie
obowiązywania PZO.
1042 Zalotka
większa
Leucorrhinia
pectoralis

15

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Inwentaryzacja przyrodnicza.
Wyznaczenie wszystkich
stanowisk gatunku na terenie
ostoi, wyznaczenie punktów
pomiarowych do badań
monitoringowych, ocena stanu
populacji gatunku.

Cały obszar
Natura 2000

RDOŚ
w Białymstoku
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Termin wykonania:
jednorazowo w okresie
obowiązywania PZO.

1060
Czerwończyk
nieparek
Lycaena dispar

16

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod
gospodarowania

Działanie obligatoryjne.
Zachowanie siedliska
występowania gatunku.
Utrzymanie ekstensywnego
użytkowania kośnego,
pastwiskowego, kośnopastwiskowego.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciele
i zarządcy
gruntów.

Termin wykonania: stale w
okresie obowiązywania PZO.
17

Działania związane z ochroną czynną
Działanie fakultatywne.
Ochrona siedlisk gatunku.
Koszenie (nie wcześniej niż
w połowie września) z
usunięciem biomasy lub
ekstensywny wypas
w miejscach występowania
gatunku. Zakaz przeorywania,
wałowania i podsiewania,
włókowania, stosowania
ścieków i osadów ściekowych.
Termin wykonania: corocznie
w okresie obowiązywania PZO.

Siedlisko
gatunku
położone w
działkach
ewidencyjnych
- 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
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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

18

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Inwentaryzacja przyrodnicza.
Wyznaczenie wszystkich
stanowisk gatunku na terenie
ostoi, wyznaczenie punktów
pomiarowych do badań
monitoringowych, ocena stanu
populacji gatunku.

Cały obszar
Natura 2000

RDOŚ w
Białymstoku

Termin wykonania:
jednorazowo w okresie
obowiązywania PZO.
1065
Przeplatka
aurinia
Euphydryas
aurinia

19

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod
gospodarowania
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Działanie obligatoryjne.
Zachowanie siedliska
występowania gatunku.
Utrzymanie ekstensywnego
użytkowania kośnego,
pastwiskowego, kośnopastwiskowego.
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Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciele
i zarządcy
gruntów.

Termin wykonania: stale w
okresie obowiązywania PZO.
20

Działania związane z ochroną czynną
Działanie fakultatywne.
Ochrona siedlisk gatunku.
Koszenie 1 raz w roku, po 1
lipca z usunięciem biomasy.
Zakaz przeorywania,
wałowania i podsiewania,
włókowania, stosowania
ścieków i osadów ściekowych.
Termin wykonania: corocznie
w okresie obowiązywania PZO.

Siedlisko
gatunku
położone w
działkach
ewidencyjnych
- 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
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zawartego z
organem
sprawującym
nadzór nad
obszarem

21

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Inwentaryzacja przyrodnicza.
Wyznaczenie wszystkich
stanowisk gatunku na terenie
ostoi, wyznaczenie punktów
pomiarowych do badań
monitoringowych, ocena stanu
populacji gatunku.

Cały obszar
Natura 2000

RDOŚ
w Białymstoku

Termin wykonania:
jednorazowo w okresie
obowiązywania PZO.
4030 Szlaczkoń
szafraniec
Colias
myrmidone

22

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Inwentaryzacja przyrodnicza.
Wyznaczenie wszystkich
stanowisk gatunku na terenie
ostoi, wyznaczenie punktów
pomiarowych do badań
monitoringowych, ocena stanu
populacji gatunku.

Cały obszar
Natura 2000

RDOŚ
w Białymstoku

Termin wykonania:
jednorazowo w okresie
obowiązywania PZO.
4038
Czerwończyk
fioletek
Lycaena helle

23

Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod
gospodarowania
Działanie obligatoryjne.
Zachowanie siedliska
występowania gatunku.
Utrzymanie ekstensywnego
użytkowania kośnego,
pastwiskowego, kośnopastwiskowego.
Termin wykonania: stale w
okresie obowiązywania PZO.

Płaty siedliska
położone
w działkach
ewidencyjnych
- załącznik nr
7

Właściciele
i zarządcy
gruntów.
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Działania związane z ochroną czynną
Działanie fakultatywne.
Ekstensywne użytkowanie
siedlisk gatunku.
Mało intensywny wypas
(obsada: 0,3 DJP/ha) albo
koszenie, nie wcześniej niż
w połowie września. Usuwanie
skoszonej biomasy. Zakaz
przeorywania, wałowania
i podsiewania, włókowania,
stosowania ścieków i osadów
ściekowych.
Termin wykonania: corocznie
w okresie obowiązywania PZO.

Siedlisko
gatunku
położone w
działkach
ewidencyjnych
- 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
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Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony
Inwentaryzacja przyrodnicza.
Wyznaczenie wszystkich
stanowisk gatunku na terenie
ostoi, wyznaczenie punktów
pomiarowych do badań
monitoringowych, ocena stanu
populacji gatunku.
Termin wykonania:
jednorazowo w okresie
obowiązywania PZO.

Cały obszar
Natura 2000

RDOŚ
w Białymstoku
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 4 grudnia 2018 r
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony
Cel

Parametr

Zakres prac
Terminy/
Miejsce
monitoringoczęstotliwych
wość
4030 Suche wrzosowiska Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion

Podmiot
odpowie
dzialny

Utrzymanie
powierzchni
i struktury
siedliska

Powierzch
nia
siedliska

3 do 5
stanowisk
siedliska

RDOŚ
w Białym
stoku

4 do 8
stanowisk
siedliska

RDOŚ
w Białym
stoku

Struktura
i funkcje

Wskaźnik

Pokrycie wrzosu
pospolitego Calluna
vulgaris (ew.
łączne wrzosu
i mącznicy
lekarskiej
Arctostaphyllos
uva-ursi)
Pokrycie traw
Zarośnięcie przez
drzewa
Gatunki obce
geograficznie
Inwazyjne gatunki
rodzime (apofizy)
Struktura populacji
kluczowych
gatunków
Stan kluczowych
dla
różnorodności biolo
gicznej gatunków
lokalnie typowych
dla siedliska

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Optymalny
termin badań
wrzosowisk to
okres od lipca
do września.
Wystarczająca
jest jedna
obserwacja
w ciągu roku.
Badanie na
stanowiskach
należy
prowadzić nie
rzadziej niż co
5 lat.

Inne
zniekształcenia
Perspekty
wy
ochrony
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae
Utrzymanie
powierzchni
i struktury
siedliska

Powierzch
nia
siedliska

Struktura
i funkcje

Gatunki
charakterystyczne
Gatunki
dominujące
Obce gatunki
inwazyjne

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Optymalnym
terminem
badań jest
termin od
połowy maja
do końca
czerwca,
w okresie gdy
znaczna część
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gatunków
znajduje się
w optimum
kwitnienia.
Nie rzadziej
niż co 5 lat

Perspekty
wy
ochrony
6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe Nardion – płaty bogate florystycznie
Utrzymanie
powierzchni
i struktury
siedliska.
Przywrócenie
i utrzymanie
ekspensywnego
użytkowania

Powierzch
nia
siedliska

Struktura
i funkcje

Gatunki
charakterystyczne
Gatunki
dominujące
Bogactwo
gatunkowe
Obce gatunki
inwazyjne
Gatunki
ekspansywne
Ekspansja krzewów
i podrostu drzew
Eutrofizacja
Struktura
przestrzenna
płatów siedliska

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Okres od
połowy lipca
do końca
sierpnia, kiedy
znaczna część
gatunków
znajduje się
w optimum
kwitnienia. Nie
rzadziej niż co
5 lat

6 do 10
stanowisk
siedliska

RDOŚ
w Białym
stoku

8 do 12
stanowisk
siedliska

RDOŚ
w Białym
stoku

Perspekty
wy
ochrony
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Utrzymanie
powierzchni
i struktury
siedliska.
Przywrócenie
i utrzymanie
ekspensywnego
użytkowania

Powierzch
nia
siedliska

Struktura
i funkcje

Procent
powierzchni zajęty
przez siedlisko na
transekcie
Struktura
przestrzenna
płatów siedliska
Gatunki
charakterystyczne
Gatunki
dominujące
Obce gatunki
inwazyjne
Gatunki
ekspansywne roślin
zielnych

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Optymalny
termin to
krótki okres
po
wykłoszeniu
się większości
traw a przed
pierwszym
pokosem.
Zwykle jest to
czas od końca
maja do
przełomu
czerwca
i lipca. Nie
rzadziej niż co
5 lat
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Ekspansja krzewów
i podrostu drzew
Zachowanie strefy
ekotonalnej
Wojłok (martwa
materia
organiczna)
Perspekty
wy
ochrony
1337 Bóbr Castor fiber
Nie
przewiduje
się działań
ochronnych

Parametry
populacji
Parametry
siedliska
gatunku

-

-

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Prowadzić
monitoring co
6 lat w okresie
jesiennozimowym

5 do 10
stanowisk
gatunku

RDOŚ
w Białym
stoku

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Nie rzadziej
niż co 5 lat

Na
wyznaczon
ych 12
transektach
obejmujący
ch rzekę
Nurzec z
dopływami
oraz Stawy
Bystre.

RDOŚ
w Białym
stoku

1355 Wydra Lutra Lutra
Nie
przewiduje
się działań
ochronnych

indeks populacyjny
Paramety
populacji

udział pozytywnych
stwierdzeń
gatunku
roczny wskaźnik
trendu populacji
Dostępność
schronień
Drogi wojewódzkie
i krajowe
Przepusty pod
drogami
Jakość wody

Paramety
siedliska
gatunku

Zróżnicowanie
gatunkowe
ichtiofauny
Miejsca rozrodu
płazów
Obecność innych
zbiorników
wodnych
Lesistość
Udział brzegu z
zerdzewieniami
Naturalność koryta
cieku
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Stopień
przekształcenia
antropogenicznego
cieku
1188 Kumak nizinny Bombina bombina
Uzupełnienie wiedzy
o przedmiocie ochrony

-

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Od 1 kwietnia
do końca
lipca. (Jest to
potencjalny
okres pory
godowej tego
gatunku w
Polsce.)
Minimum 3-4
kontrole (w
tym
optymalnie co
najmniej
jedną nocną),
kiedy płazy te
są bardzo
aktywne
i dobrze
słyszalne.
Kontrole
należy
prowadzić
przy
sprzyjającej
pogodzie
(temp.
powietrza co
najmniej
15ºC, brak
silnego
wiatru). Nie
rzadziej niż co
5 lat

Ostoja
PLH20002
1 – do
ustalenia
po
inwentary
zacji

RDOŚ
w Białym
stoku

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Pierwszy
i zasadniczy
termin liczenia
powinien
przypaść
pomiędzy
20 maja
a 5 czerwca.
Zbiór wylinek
pozostałych

Ostoja
PLH20002
1 – do
ustalenia
po
inwentary
zacji

RDOŚ
w Białym
stoku

Paramety
populacji

-

Paramety
siedliska
gatunku

1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
Uzupełnienie stanu
wiedzy
o przedmiocie ochrony

-

Paramety
populacji
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po wylocie
imagines
należy
przeprowadzić
pomiędzy
18 a 27 maja.
Monitoring co
3 lata.
Monitoring
siedlisk
przeprowadza
się w cyklu
pięcioletnim

Paramety
siedliska
gatunku

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dis par
Utrzymanie
ekstensywnej
gospodarki
Uzupełnienie stanu
wiedzy
o przedmiocie ochrony

-

Paramety
populacji

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Liczenie motyli
między
godziną 10
a 16, przy
małym
zachmurzeniu,
odpowiednio
wysokiej
temperaturze
(przynajmniej
17°C) wietrze
słabym lub co
najwyżej
umiarkowany
m. Liczenie
raz na dekadę
miesiąca.
Nie rzadziej
niż co 5 lat

Ostoja
PLH20002
1 – do
ustalenia
po
inwentary
zacji

RDOŚ
w Białym
stoku

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

W okresie od
ostatnich dni
maja do
połowy
czerwca.
Liczenie motyli
między
godziną 10
a 16. Trzy
kontrole nie

Załącznik
nr 7

RDOŚ
w Białym
stoku

Paramety
siedliska
gatunku

1065 Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia
Utrzymanie
ekstensywnej
gospodarki
Uzupełnienie stanu
wiedzy
o przedmiocie ochrony

-

Paramety
populacji
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więcej niż co
10 dni.
Wyszukiwanie
oprzędów
z gąsienicami
i liczenie roślin
żywicielskich
w okresie
pełnego
kwitnienia
czarcikęsu.
Nie rzadziej
niż co 5 lat

Paramety
siedliska
gatunku

4030 Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone
Uzupełnienie stanu
wiedzy
o przedmiocie ochrony

-

Paramety
populacji

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Liczenie motyli
między
godziną 10
a 16, przy
małym
zachmurzeniu,
odpowiednio
wysokiej
temperaturze
(przynajmniej
17°C) wietrze
słabym lub co
najwyżej
umiarkowanym. Liczenie
raz na dekadę
miesiąca.
Nie rzadziej
niż co 5 lat

Ostoja
PLH20002
1 – do
ustalenia
po
inwentary
zacji

RDOŚ
w Białym
stoku

Przeprowadzić
badania zgodnie
z metodyką PMŚ,
dokonując oceny
podanych
parametrów
i wskaźników

Liczenie motyli
między
godziną 10
a 16, przy
małym
zachmurzeniu,
odpowiednio
wysokiej
temperaturze
(przynajmniej
17°C) wietrze
słabym lub co
najwyżej
umiarkowanym. Liczenie
raz na dekadę
miesiąca.
Nie rzadziej
niż co 5 lat

Ostoja
PLH20002
1 – do
ustalenia
po
inwentary
zacji

RDOŚ
w Białym
stoku

-

Paramety
siedliska
gatunku

4038 Czerwończyk fioletek Lycaena Helle
Utrzymanie
istniejących
stanowisk.
Uzupełnienie stanu
wiedzy
o przedmiocie ochrony

-

Paramety
populacji

-

Paramety
siedliska
gatunku
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 4 grudnia 2018 r
Mapa lokalizacji działań ochronnych
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UZASADNIENIE
Zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26
września 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3498), 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-środowiskowoklimatyczne” 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 siedlisk: Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
Koelerion glaucae (kod siedliska 6120) oraz Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (kod siedliska 6510). W obowiązującym planie zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca dla siedliska 6120 jako
działanie fakultatywne wskazano: Należy pozostawić 5-10% powierzchni nieskoszonej,
każdego roku inną. 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 obowiązującym planie zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca dla siedliska 6510 jako działanie
fakultatywne wskazano: Należy pozostawić 5-10% powierzchni nieskoszonej, każdego roku
inną. 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 związku z powyższym zapisy fakultatywnych działań ochronnych
dla tych siedlisk dostosowano do wymogów obowiązującego Działania rolno-środowiskowoklimatycznego.
W przypadku siedliska przyrodniczego o kodzie 4030 Suche wrzosowiska Calluno-Genistion,
Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion przy działaniach ochronnych nr 3, dotyczących
użytkowania pastwiskowego wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu obsady
zwierząt z 0,2 DJP/ha do 0,3 DJP/ha co jest zgodne z wymogami wariantu 4.3
obowiązującego Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Zmianie uległ również zapis
określający podmiot odpowiedzialny za realizację tego fakultatywnego działania ochronnego.
Zapis otrzymał brzmienie: Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie
zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia
dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór
nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku
z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa
albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem
sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. Wprowadzona zmiana umożliwi
właścicielowi, posiadaczowi lub dzierżawcy obszaru na korzystanie z dopłat rolnośrodowiskowo-klimatycznych.
Ze względu na uwagi wpływające po ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca do innych projektów planów zadań ochronnych
opracowywanych i konsultowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku, zmianie uległ również zapis określający podmiot odpowiedzialny za realizację
fakultatywnych przy działań ochronnych nr: 6, 9, 11, 17, 20 i 24. Zapis otrzymał brzmienie:
Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku
z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie
porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w
odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek
samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z
zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych
przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

– 54 –

Poz. 4893

obszarem Natura 2000.
W przypadku przedmiotu ochrony obszaru o kodzie: 4038 Czerwończyk fioletek Lycaena helle
przy działaniu ochronnym nr 24, dotyczącym wypasu wprowadzono zmianę polegającą na
zwiększeniu obsady zwierząt z 0,2 DJP/ha do 0,3 DJP/ha co jest zgodne z wymogami
wariantu 4.3 obowiązującego Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Wprowadzona
zmiana umożliwi właścicielowi, posiadaczowi lub dzierżawcy obszaru na korzystanie z dopłat
rolno-środowiskowo-klimatycznych gdyż wskazana wcześniej obsada zwierząt na hektar była
niższa niż ta wskazania w działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych.
Ze względu na znaczny upływ czasu od dnia wydania zarządzenia ustanawiającego PZO
zaktualizowano część terminów realizacji działań ochronnych.
W związku z trwającymi pracami nad Planem Urządzenia Lasu na lata 2019-2028 pismem
z dnia 10 sierpnia 2018 r., znak: Zn. Spr.:ZG.7210.7.2018, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec
zgłosił następujące uwagi do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w
Dolinie Górnego Nurca PLH200021:

Lp
.

Przedmiot
ochrony

Nr
działania

lokalizacja

Propozycj
a zmiany

Uwagi

Odpowiedź
RDOŚ

1

Siedlisko
65 10 Górskie i
niżowe łąki
świeże
użytkowane
ekstensywnie

10, 11

Obręb
leśny
Siemiatycz
e Leśnictwo
Dubno,
oddz. 411c
(gmina
Boćki,
obręb
ewidencyjn
y Mołoczki,
część
działki
ewid.
393/1)

Usunąć z
PZO

Błąd wrysowania
na mapie.
Powierzchnia
siedliska ok 0,01
ha – wzdłuż rowu
melioracyjnego.
Wykazany płat
siedliska znajduje
się na skarpie
rowu
melioracyjnego. Na
rowie liczne
bobrowe nory.
Według informacji
leśniczego działka
okresowo
zalewana. Jest to
fragment
większego płatu
siedliska który
okrajkiem zachodzi
na grunty
nadleśnictwa.
Utrzymanie i
wykonanie zadań
ochronnych nie
możliwe.

Uwagę
uwzględniono,
skorygowano
mapę oraz
załącznik nr 7

2

Siedlisko
65 10 Górskie i
niżowe łąki
świeże
użytkowane
ekstensywnie

10, 11

Obręb
leśny
Siemiatycz
e Leśnictwo
Dubno,
oddz.
411Ck
(gmina
Boćki,
obręb
ewidencyjn
y Mołoczki,
część
działki

Usunąć z
PZO

Błąd wrysowania
na mapie.
Powierzchnia
siedliska ok. 0,01
ha, Jest to
fragment
większego płatu
siedliska na
gruntach
prywatnych który
okrajkiem zachodzi
na grunty
nadleśnictwa. Na
gruntach

Uwagę
uwzględniono,
skorygowano
mapę oraz
załącznik nr 7
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3

Siedlisko
65 10 Górskie i
niżowe łąki
świeże
użytkowane
ekstensywnie

10, 11

4

Siedlisko
65 10 Górskie i
niżowe łąki
świeże
użytkowane
ekstensywnie

10, 11

Obręb
leśny
Siemiatycz
e Leśnictwo
Dubno,
oddz.
421Aa
(gmina
Boćki,
obręb
ewidencyjn
y śnieżki,
część
działki
ewid. 350

Poz. 4893
nadleśnictwa
fragment siedliska
wzdłuż drogi
biegnącej po
granicy działki.
Siedlisko
występuje pod
okapem młodnika
brzozowego w
wieku ok. 15 lat.
Rozwój
drzewostanu
spowoduje że na
działce
nadleśnictwa w
wyniku ocienienia
siedlisko zmieni
swój charakter na
leśny co spowoduje
niemożliwość jego
utrzymania.

Usunąć z
PZO

Błąd wrysowania
na mapie. Jest to
fragment
większego płatu
siedliska na
gruntach
prywatnych który
okrajkiem zachodzi
na grunty
nadleśnictwa.
Siedlisko
występuje na
drodze biegnącej
wzdłuż granicy
działki. Utrzymanie
i wykonanie zadań
ochronnych
niemożliwe.

Uwagę
uwzględniono,
skorygowano
mapę oraz
załącznik nr 7

Usunąć z
PZO

Błąd wrysowania
na mapie.
Powierzchnia
siedliska ok. 0,01
ha, Jest to
fragment
większego płatu
siedliska na
gruntach
prywatnych który
okrajkiem zachodzi
na grunty
nadleśnictwa.
Siedlisko na drodze
dojazdowej pod
okapem młodnika.
Rozwój
drzewostanu
spowoduje że na
działce
nadleśnictwa w
wyniku ocienienia
siedlisko zaniknie i
zmieni swój

Uwaga
nieuwzględniona.
Przy
wykonywaniu
zalecanych
działań
ochronnych
siedlisko utrzyma
swój nieleśny
charakter. W
związku z
powyższym nie
ma przesłanek za
zmianą granicy
siedliska
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charakter na leśny
co spowoduje
niemożliwość jego
utrzymania.

5

Siedlisko
4030 - Suche
wrzosowiska

1, 2, 3

Obręb
leśny
Siemiatycz
e Leśnictwo
Dubno,
oddz. 418w (gmina
Boćki, obr.
ew.
Motłoczki,
część
działki nr
323)

Usunąć z
PZO

Błąd wrysowania
na mapie.
Powierzchnia
siedliska zajmuje
około 0,0008 ha. W
trakcie lustracji
terenowej
ustalono, że
siedlisko nie
występuje na
działce
nadleśnictwa, a w
niewielkim płacie
obok działki
nadleśnictwa na
gruntach
prywatnych. Słabo
zachowane
pojedyncze kępy
wrzosów i
szczotlichy siwej.
Na działce
nadleśnictwa
występuje
drzewostan.
Utrzymanie i
wykonanie działań
ochronnych nie
możliwe.

Uwagi nie
uwzględniono.
Słaby stan
zachowania
siedliska nie jest
powodem do
usunięcia jego
fragmentu z PZO.
Wykonanie
działań
ochronnych ma
na celu poprawę
jego stanu
zachowania.

6

Siedlisko
6120
–
ciepłolubne
śródlądowe
murawy
napiaskowe

4, 5, 6

Obręb
leśny
Siemiatycz
e Leśnictwo
Dubno,
oddz.
411B-f
(gmina
Boćki, obr.
ew.
Motłoczki,
część
działki nr
373)

Usunąć z
PZO

Błąd wrysowania
na mapie. Siedlisko
zajmuje około 0,02
ha, tj. reszta
powierzchni
zadarniona bez
roślin
wskaźnikowych
(trawy łąkowe).
Płat siedliska
występuje w
bezpośrednim
sąsiedztwie drogo
zwyczajowej do
działek
prywatnych, co
może skutkować
jego zniszczeniem
niezależnym od
nadleśnictwa.
Utrzymanie i
wykonywanie
zadań ochronnych
nie możliwe.

Uwagi nie
uwzględniono.
Większość
siedliska
znajduje się na
działce należącej
do Lasów
Państwowych.
Korekta w
przedmiotowym
zakresie mogła
by poskutkować
utratą całości
siedliska.

7

Siedlisko
6230 –
Górskie i
nizowe
murawy

7, 8, 9

Obręb
leśny
Siemiatycz
e Leśnictwo
Dubno,

Usunąć z
PZO

Błąd wrysowania
na mapie. Łącznie
siedlisko zajmuje
ok 0,02 ha tj. pas
szerokości 2 m

Uwaga
nieuwzględniona.
Płat siedliska
wchodzi na
grunty
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oddz.
412d,f
(gmina
Boćki,
obręb ew.
Nurzec,
części
działki
ewid. 963,
964, 965)

7, 8, 9

Obręb
leśny
Siemiatycz
e Leśnictwo
Dubno,
oddz.
412b,c
(gmina
Boćki,
obręb ew.
Nurzec,
części
działki
ewid. 963,
964)

Usunąć z
PZO

Poz. 4893
wzdłuż granicy
działki
nadleśnictwa. Jest
to fragment
większego płatu
występującego na
gruntach
prywatnych. Na
powierzchni płatu
trzy egzemplarze
sosny z samosiewu
o średnicy 25 cm.
Brak sukcesji
naturalnej na
reszcie płatu. Bez
wycinania drzew
siedlisko nie do
utrzymania.
Utrzymanie i
wykonanie zadań
ochronnych nie
możliwe.

nadleśnictwa.

Błąd wrysowania
na mapie.
Powierzchnia
„zdziczała” bardziej
przypomina
nieużytek niż
opisywane
siedlisko. Na
wydzieleniu C
wyorane rabaty i
założona uprawa
brzozowa w wieku
15 lat. Wykonanie
zadań ochronnych
niemożliwe

Uwzględniono w
części dotyczącej
wydzielenia
412c.
Skorygowano
mapę oraz
załącznik nr 7

Działanie
ochronne nr 8
daje możliwość
usuwania drzew i
krzewów, a w
związku z
powyższym
istnieje
możliwość
usunięcia drzew.

W pozostałej
uznano zmianę
za
nieuzasadnioną.
Całość siedliska
znajduje się na
działce należącej
do Lasów
Państwowych.
Korekta w
przedmiotowym
zakresie mogła
by poskutkować
utratą całości
siedliska.
Słaby stan
zachowania
siedliska nie jest
powodem do
usunięcia jego
fragmentu z PZO.
Wykonanie działań
ochronnych ma na
celu poprawę jego
stanu zachowania.

W wyniku uwzględnienia części uwag Nadleśnictwa Nurzec pojawiła się konieczność
aktualizacji załącznika nr 7 oraz 8 do niniejszego zarządzenia.
Mając na względzie stan zachowania gatunku 1355 Wydra Lutra lutra zdecydowano
wprowadzić zmiany będące wynikiem przeprowadzenia inwentaryzacji gatunku w 2015r.
Mając na względzie czytelność zapisów zdecydowano o wprowadzeniu jednolitego tekstu
załącznika nr 5
zawierającego działania ochronne
ze wskazaniem
podmiotów
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odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.
Mając na względzie czytelność zapisów zdecydowano o wprowadzeniu jednolitego tekstu
załącznika nr 6 określający działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony.
Zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 poz. 1614, tekst jednolity z dnia 22 lipca 2018), w przypadku dokonywania zmiany
planu
zadań
ochronnych,
sporządzający
projekt
dokumentu
winien
umożliwić
zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
udział w pracach związanych ze zmianą tego dokumentu, a także zapewnić możliwość udziału
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w
postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z
późn. zm.).
Szczegółowy tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.). Zgodnie z § 6
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 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Białymstoku zapewnił wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w procesie
wprowadzania zmian do przedmiotowego planu zadań ochronnych.
W celu uwypuklenia i ułatwienia analizy konsultowanych zmian wprowadzanych do
zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 września
2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w
Dolinie Górnego Nurca PLH200021, w projekcie konsultowanego zarządzenia zostały one
zaznaczone kolorem czerwonym.
Obwieszczeniem z dnia 19 lipca 2018r. znak: WPN.6320. 11.2018.KK podano do publicznej
wiadomości informację o zamiarze oraz o przystąpieniu do sporządzania zmiany zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie
Górnego Nurca PLH200021. 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 7 września 2018 r. znak: WPN.6320.11.2018.KK podano do publicznej
wiadomości informację o wyłożeniu do konsultacji projektu zarządzenia zmieniającego
zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 września
2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w
Dolinie Górnej Narwi PLH200021. 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 od 7 do 28 września 2018 r.). W trakcie
konsultacji społecznych projektu zarządzenia zmieniającego wpłynęły następujące uwagi.
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Działanie nr 2: Poniżej wskazano, że
zabieg będzie wykonany jednorazowo, a
więc wskazanie częstotliwości zabiegów
nie ma tu zastosowania.
Działanie nr 5: W uzasadnieniu nie
wskazano powodu dla tej zmiany. Do
końca PZO pozostało 5 lat, a więc
zgodnie z poprzednimi zapisami, zabiegi
takie mogłyby być wykonywane jeszcze 2krtonie.

Podmiot
zgłaszający
Generalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska

W dziale ocena skutków regulacji (OSR),
punkt 2 ust. 2 rozszerzyć o zapis „na
właścicieli, posiadaczy, zarządców lub
dzierżawców terenu, na którym znajduje
się obszar Natura 2000”

Poz. 4893
Sposób rozpatrzenia / odpowiedź
Zmieniono zapis dotyczący terminu
wykonania działania na „w okresie
obowiązywania PZO”

Podstawowym działaniem ochronnym
przewidzianym dla
siedliska 6120
Ciepłolubne,
śródlądowe
murawy
napiaskowe
Koelerion glaucae jest
użytkowanie kośno pastwiskowe. Po
usunięciu podrostów drzew i krzewów
dalsze
ekstensywne
użytkowanie
przewidziane w działaniu nr 4 i
działaniu nr 6 zapobiegnie wkraczaniu
drzew i krzewów na siedlisko. Dlatego
uznano że jednorazowe wycięcie
podrostu drzew i krzewów wystarczy
dla zachowania siedliska.
Uzupełniono zapis

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 27 października 2018r.).
Ocena Skutków Regulacji (OSR)
1. Cel wprowadzenia zarządzenia.
Celem wprowadzenia zarządzenia jest dostosowanie zapisów
miejscowego do przepisów zgodnych z polityką Rady Ministrów.

ww.

aktu

prawa

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 lub znajdą w zasięgu terytorialnym objętym jego regulacją.
3. Konsultacje.
Projekt zarządzenia jako akt prawa miejscowego podlega:
1) na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.)
uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim;
2) na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.
1614) procedurze udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w
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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), 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
finansowych dla budżetu państwa.

zarządzenia nie pociągnie za sobą skutków

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.

