
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 31 października 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach 

PLH200025 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 

628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025, 

zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. 

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000. 

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 w formie współrzędnych punktów załamania granic obszaru  

w układzie PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

gatunków roślin i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów  

ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

2. Mapę lokalizacji działań ochronnych stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Lech Magrel 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 listopada 2014 r.

Poz. 3560



Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 31 października 2014 r. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 31 października 2014 r. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 31 października 2014 r. 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 31 października 2014 r. 
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Załącznik nr 5 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 31 października 2014 r. 
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Załącznik nr 6 do zarządzenia  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 31 października 2014 r. 
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UZASADNIENIE  

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025 

wyznaczony został na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7). Jako obszar mający 

znaczenie dla Wspólnoty (tzw. „obszar siedliskowy”) wyznaczony został decyzją Komisji Europejskiej 

2013/741/UE z dnia 7  listopada 2013 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG siódmy 

zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny 

region biogeograficzny (Dz. U. UE. L 350 z 21.12.2013). 

Obszar objęty planem zadań ochronnych (PZO) pokrywa się w całości z obszarem Natura 2000 Sasanki 

w Kolimagach PLH200025 i obejmuje powierzchnię 2,54 ha. 

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 wynika 

z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 28 ust. 5 tej samej 

ustawy regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie 

zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

Zakres prac koniecznych do realizacji projektu planu zadań ochronnych regulują: art. 28 ustawy  

z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.); rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dn. 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, umożliwiono zainteresowanym osobom i podmiotom 

prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych, dla których wyznaczono obszar Natura 

2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025, udział w pracach związanych z opracowaniem projektu planu 

zadań ochronnych. Obwieszczenie z dnia 12 maja 2014 r., znak: WPN.082.7.2014.IN zawiadamiające 

o przystąpieniu do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 3  obszarów Natura 2000  

(Dolina Pisy, Sasanki w Kolimagach i Źródliska Wzgórz Sokólskich) zamieszczono na tablicy ogłoszeń 

RDOŚ w Białymstoku, stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolno 

i Starostwa Powiatowego w Kolnie oraz w prasie. Zorganizowano dwa spotkania dyskusyjne, których celem 

było wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000, uwzględniającej obowiązek ochrony 

przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz 

potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru. Spotkania zorganizowano w terminach: 

6  czerwca 2014 r. w Kolnie i 30 lipca 2014 r. w Zabielu. Spotkania miały charakter otwarty dla wszystkich 

osób zainteresowanych ochroną obszaru. 

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa 

w pracach nad projektem planu zadań ochronnych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 

3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wszelkie materiały dotyczące 

przebiegu i postępów prac nad planem zadań ochronnych publikowane były sukcesywnie na stronie 

internetowej RDOŚ w Białymstoku. 

Obwieszczeniem z dnia 16 września 2014 r., znak WPN.082.12.2014.IN, zawiadomiono o zakończeniu 

prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Pisy PLH200023, Sasanki 

w Kolimagach PLH200025 i Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 oraz o rozpoczęciu konsultacji 

społecznych opracowanych projektów Planów. Na wniesienie uwag i wniosków do projektu planu zadań 

ochronnych wyznaczono okres 21 dni (konsultacje przeprowadzono w terminie 16 września  

– 07 października 2014 r.). W trakcie konsultacji społecznych projektu PZO wpłynęły uwagi zgłoszone 

przez 1  instytucję - Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, pocztą elektroniczną z dnia 3 października 

2014 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku po przeanalizowaniu wniesionych uwag 

ustalił, iż: 

- uwagę do projektu zarządzenia – treść zarządzenia. Zamiast (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) 

proszę zamienić na (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Uznano za słuszną i w tym zakresie poprawiono 

zarządzenie poprzez zmianę zapisu na: (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.); 
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- uwagę do celów działań ochronnych: Czy stan ochrony ma być FV? Czy wszystkie z wpisanych tutaj 

wskaźników mają być FV? Należy wpisać do jakiej wartości wskaźników ma być to odtworzenie, tak aby 

cel był mierzalny; uznano za słuszną i w tym zakresie poprawiono zarządzenie poprzez zmianę zapisu na: 

Odtworzenie właściwego stanu ochrony siedliska gatunku na stanowisku nr 1: - poprawa wartości 

wskaźników do stanu FV: ocienienie oraz gatunki ekspansywne w warstwie zielnej. Poprawa stanu ochrony 

populacji i siedliska gatunku na stanowisku nr 2: - poprawa wartości wskaźników do stanu: U1 - liczba kęp, 

FV - ocienienie, U1 - gatunki ekspansywne w warstwie zielnej; 

- uwagę do działań ochronnych: Działanie nr 1  w kolumnie dot. podmiotu odpowiedzialnego: proszę 

wpisać - na podstawie porozumienia; uznano za słuszna i w tym zakresie poprawiono zarządzenie poprzez 

wpisanie: na podstawie porozumienia; 

- uwagę do działań ochronnych: Działanie nr 2 w zapisie dot. terminu wykonania: Dlaczego tak późno. 

Przecież to jest obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) uznano częściowo za słuszną i zmieniono termin 

wykonania na: „niezwłocznie”. Zgodnie z ustawą o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany  

do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania. 

- uwagę do działań ochronnych: Działanie nr 2 w kolumnie dot. podmiotu odpowiedzialnego: Proszę 

wpisać podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.); uznano częściowo za zasadną, 

uznano, że lepsze będzie wskazanie podmiotu odpowiedzialnego jako posiadacz odpadów zgodnie 

z definicją użytą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: posiadacz odpadów - wytwórca odpadów 

lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca 

w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 

znajdujących się na nieruchomości. Zmieniono zapis na: Posiadacz odpadów zgodnie z ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 

- uwagę do działań ochronnych: Działanie nr 4  w kolumnie dot. działania ochronnego: To nie jest 

działanie ochronne, proszę usunąć; uznano za słuszną i w tym zakresie poprawiono zarządzenie poprzez 

jego usunięcie. Uzasadnienie wpisania tego działania ochronnego do projektu zarządzenia znalazło się 

w szablonie dokumentacji planu, propozycja działania została zaproponowana przez członków Zespołu 

Lokalnej Współpracy w trakcie II spotkania konsultacyjno – informacyjnego, którzy zwrócili uwagę na fakt, 

iż na obszar Natura 2000 o powierzchni 2,54 ha składa się około 40 działek ewidencyjnych, na każdej 

z działek powierzchnia zajmowana przez sasankę otwartą jest bardzo mała. Pozostawienie podziału 

ewidencyjnego w stanie obecnym może powodować, iż działania fakultatywne nie będą realizowane 

ponieważ właścicielowi gruntu nie będzie opłacało się podejmować zobowiązań wynikających z programu 

rolnośrodowiskowego na małej powierzchni działki ewidencyjnej będącej jego własnością, na której 

występuje stanowisko sasanki otwartej. Zarządzanie całą powierzchnią obszaru przez jeden podmiot 

spowoduje, iż wykonanie zaplanowanych działań fakultatywnych będzie opłacalne z punktu widzenia 

podmiotu, którego zadaniem będzie jego wykonanie. W związku z powyższym w celu ochrony stanowisk 

sasanki otwartej na obydwu stanowiskach w obszarze zaplanowano działanie polegające na dokonaniu 

podziału ewidencyjnego polegającego na wyodrębnieniu oddzielnych działek ewidencyjnych zgodnie 

z przebiegiem granic obszaru Natura 2000 oraz zarządzanie stanowiskami przez jeden podmiot. Realizacja 

tego działania przyczyniłaby się do efektywnej ochrony stanowisk sasanki otwartej. Zarządzanie całą 

powierzchnią stanowisk sasanki otwartej przez jeden podmiot pozwoliłoby na czerpanie korzyści 

finansowych w ramach programów rolnośrodowiskowych. Oczywiście nie jest to działanie ochronne,  

ale działanie ułatwiające zarządzanie obszarem, w związku z powyższym uwagę uznano za zasadną. 

- uwagę do działań ochronnych: Działanie nr 6 w kolumnie dot. działania ochronnego: Ponieważ 

nie można wpisywać w PZO zakazów proszę poprawić na: Należy kosić od środka do zewnątrz. 

Dopuszczalne nawożenie na poziomie nie więcej niż ...; uznano za słuszną i w tym zakresie poprawiono 

zarządzenie poprzez zmianę zapisu na: Należy kosić od środka do zewnątrz. Dopuszczalne nawożenie  

na poziomie nie więcej niż: 0,1 kg N/ha; 0,1 kg P/ha; 0,1 kg K/ha; 

- uwagę do działań ochronnych: Działanie nr 6  w kolumnie dot. podmiotu odpowiedzialnego: proszę 

dopisać: obniżenia dochodowości; uznano za słuszną i w tym zakresie poprawiono zarządzenie poprzez 

dopisanie: obniżenia dochodowości; 
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- uwagę do projektu zarządzenia – uzasadnienie: Należy dopisać kod PLH200025 do nazwy obszaru 

Natura 2000 Sasanki w Kolimagach uznano za słuszną i w tym zakresie poprawiono zarządzenie poprzez 

dopisanie do nazwy obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach kodu PLH200025; 

- uwagę do projektu zarządzenia – uzasadnienie: Należy podać znak i datę pisma informującego 

o przystąpieniu do sporządzenia PZO; uznano za słuszną i w tym zakresie poprawiono zarządzenie poprzez 

dodanie informacji:Obwieszczenie z dnia 12 maja 2014 r., znak:WPN.082.7.2014.IN zawiadamiające 

o przystąpieniu do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 3 obszarów Natura 2000  

(Dolina Pisy, Sasanki w Kolimagach i Źródliska Wzgórz Sokólskich); 

- uwagę do projektu zarządzenia – uzasadnienie: Proszę podać pismo obwieszczające uruchomienie 

konsultacji społecznych oraz jego datę; uznano za słuszną i w tym zakresie poprawiono zarządzenie poprzez 

dodanie informacji: Obwieszczeniem z dnia 16 września 2014 r., znak WPN.082.12.2014.IN, zawiadomiono 

o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Pisy 

PLH200023, Sasanki w Kolimagach PLH200025 i Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 oraz 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów Planów; 

- uwagę do projektu zarządzenia – uzasadnienie: Informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod 

uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 

społeczeństwa - powinny być również w uzasadnieniu do zarządzenia; uznano za słuszną i w tym zakresie 

poprawiono zarządzenie poprzez uzupełnienie w uzasadnieniu do zarządzenia informacji o tym, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone 

w związku z udziałem społeczeństwa. Informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 

zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa - zostały 

również ujęte w punkcie 11 szablonu dokumentacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025, dostępnego na stronie internetowej RDOŚ w Białymstoku; 

- uwagę do projektu zarządzenia – uzasadnienie: Przy informacji dot. braku potrzeby sporządzenia planu 

ochrony należy dopisać kod obszaru oraz informację: „ponieważ PZO jest wystarczającym dokumentem 

planistycznym zapewniającym odpowiednią ochronę przedmiotów ochrony w obszarze”; uznano za słuszną 

i w tym zakresie poprawiono zarządzenie poprzez zmianę zapisu na: Nie wskazano potrzeby sporządzenia 

planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025, ponieważ PZO jest 

wystarczającym dokumentem planistycznym zapewniającym odpowiednią ochronę przedmiotów ochrony 

w obszarze; 

- uwagę do projektu zarządzenia – uzasadnienie: zdanie: „Mając powyższe na uwadze wydanie 

zarządzenia jest zasadne” - nie jest potrzebne, proponuję je usunąć; uznano za słuszną i w tym zakresie 

poprawiono zarządzenie poprzez usunięcie zdania: Mając powyższe na uwadze wydanie zarządzenia jest 

zasadne”. 

Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach może 

powodować następujące skutki prawne: 

1/ ułatwione jest kwalifikowanie (screening) przedsięwzięć pod kątem możliwości wywierania 

negatywnego wpływu na obszar - z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie ujęte w planie jako zagrożenia 

należy traktować jako mogące negatywnie wpływać na obszar; 

2/ cele planu zadań ochronnych są punktem odniesienia dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszar 

Natura 2000 oraz punktem odniesienia dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów; 

3/ możliwe jest zastosowanie w razie potrzeby art. 37 ust. 2  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody; 

4/ ułatwione jest wdrażanie programu rolnośrodowiskowego, który musi być zgodny z planem zadań 

ochronnych. Uchybienia rolników wobec tzw. zasady wzajemnej zgodności mogą być kontrolowane  

i są podstawy do stosowania sankcji w zakresie płatności bezpośrednich – w przypadku gdy podjęto 

działania w gospodarce rolnej niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych. 

Nie wprowadza się wskazań do zmian w istniejących dokumentach planistycznych, dotyczących 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania  

lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków roślin i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono 
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obszar Natura 2000. W analizowanych dokumentach planistycznych nie stwierdzono zapisów, które 

w znaczący negatywny sposób wpływałyby na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000. 

Nie wskazano potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach 

PLH200025, ponieważ PZO jest wystarczającym dokumentem planistycznym zapewniającym odpowiednią 

ochronę przedmiotów ochrony w obszarze. 

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 

28 października 2014 r.). 
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