
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Ostoja Suwalska PLH200003 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1651 i 1936, z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje: 

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

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

PLH200003 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1772), wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 3 określający identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 

ochrony, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) załącznik nr 4 określający cele działań ochronnych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2  

do niniejszego zarządzenia; 

3) załącznik nr 5 określający działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego 

zarządzenia; 

4) załącznik nr 6 określający działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu 

realizacji celów działań ochronnych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego 

zarządzenia; 

5) załącznik nr 7 określający mapę rozmieszczenia przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych  

w obszarze Natura 2000, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

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

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku  

Beata Bezubik 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik nr 1 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 25 listopada 2016 r. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 25 listopada 2016 r. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 25 listopada 2016 r. 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 25 listopada 2016 r. 
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Załącznik nr 5 do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 25 listopada 2016 r. 
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Uzasadnienie  

Zmiana zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 

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

PLH200003 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1772), wynika ze zrealizowania przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Białymstoku działań ochronnych numer: 10 (torfowiska przejściowe i trzęsawiska  

- Inwentaryzacja przyrodnicza. Pełna ocena zróżnicowania siedliska w obrębie granic Natura 2000),  

12 (obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynhosporion - Inwentaryzacja 

przyrodnicza. Pełna ocena zróżnicowania siedliska w obrębie granic Natura 2000), 40 (nocek łydkowłosy  

– inwentaryzacja przyrodnicza), 45 (koza – Inwentaryzacja przyrodnicza), 47 (głowacz białopłetwy  

– Inwentaryzacja przyrodnicza). Zmiana zarządzenia wynika również z potrzeby dostosowania zapisów  

ww. aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów. Konieczność zmiany została przedstawiona 

również w uwagach Ministra Środowiska zawartych w piśmie znak: DP-074-87/41490/14/JJ, z dnia 

17.12.2014 r. i wskazujących poniższe uchybienia w załączniku nr 5 przedmiotowego zarządzenia: 

1. W załączniku nr 5 do zarządzenia, w odniesieniu do przedmiotów ochrony 7140 torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska, 7150 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynhosporion, 

91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 1149 koza, 1163 głowacz białopłetwy, w działaniach 

ochronnych o nr 9, 11, 37, 39, 44, nałożono na właścicieli i zarządców gruntów obowiązki utrzymania 

reżimu wodnego z zachowaniem infrastruktury melioracyjnej hamującej wypływ wód z torfowisk, 

podniesienia wód gruntowych, zagwarantowania i zachowania właściwej struktury siedliska, kontroli stanu 

rowów i urządzeń hydrotechnicznych, pielęgnacji lasów, wyłączenia z użytkowania, z wyjątkiem usuwania 

drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, umożliwienia swobodnej migracji ryb przez 

wprowadzenia ograniczenia przegradzania cieków wodnych i ich dopływów na istniejących jazach  

i zastawkach.  

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w sposób nieprawidłowy wskazano podmioty 

odpowiedzialne za wykonanie ww. zadań. W związku z wykonaniem w 2015 r. działań ochronnych 

wskazanych w zarządzeniu w sprawie ustanowienia PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska 

PLH200003 przeprowadzona została inwentaryzacja siedlisk 7140 i 7150 oraz gatunków ryb (koza  

i głowacz białopłetwy) w obszarze wraz z dokonaniem oceny stanu ochrony, określeniem zagrożeń, celów 

działań ochronnych, działań ochronnych oraz działań związanych z monitoringiem stanu przedmiotów 

ochrony. W związku z wykonaniem powyższych inwentaryzacji i ocen zmodyfikowane zostały działania 

ochronne w sposób wykluczający niezgodności wskazane w piśmie Ministra Środowiska. W związku  

z uwagą dotyczącą działania ochronnego nr 37 doprecyzowano, iż działanie to powinno wynikać  

z obowiązującego planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu. W odniesieniu  

do działania nr 39 uwaga nie została uwzględniona w związku z faktem, iż uwaga została przedstawiona  

w sposób niezrozumiały bez wskazania jak zdaniem organu podmiot ten powinien być określony. RDOŚ  

w Białymstoku uważa, że prawidłowo został wskazany podmiot odpowiedzialny za wykonanie działania  

nr 39. 

Po dniu wydania zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Ostoja Suwalska, Nadleśnictwo Suwałki zgłosiło uwagi: 

1. Brak aktualnych adresów leśnych podanych jako obszar wdrażania działań ochronnych. Pomimo 

przekazania do RDOŚ w Białymstoku przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku 

aktualnej bazy danych wraz z LMN wg PUL dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2013-2022. PZO dla Ostoi 

Suwalskiej zawiera nieaktualne adresowanie lokalizacji działań na terenach PGL LP. Wnioskuje się  

o dokonanie zmian w PZO co pozwoli na uniknięcie nieporozumień w czasie jego realizacji. Uwaga została 

uwzględniona – w planie zadań ochronnych uwzględniono aktualne adresy leśne. 

2. Obszar wdrażania działań ochronnych – w PZO wymienione są całe działki ewidencyjne lub całe 

pododdziały leśne. Należy dodać zapis precyzujący, iż realizacja działań ochronnych obejmuje tylko część 

działki ewidencyjnej lub pododdziału leśnego, na której znajduje się siedlisko przyrodnicze lub stanowisko 

gatunku. Uwaga została uwzględniona zgodnie z sugestią. 

3. Uwaga do działania ochronnego nr 8 dla siedliska 7140: należy usunąć z obszaru wdrażania 

pododdziały leśne nr 176 k (0,58 ha) oraz 176 j (0,39 ha). Pododdziały te są długimi, wąskimi 

powierzchniami (o szerokości ok 20m) otoczonymi dookoła gruntami innych własności. W opinii 

Nadleśnictwa wykaszanie tylko tych miejsc nie jest sensownym działaniem, gdyż nie przyniesie efektu. 
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Należy również usunąć z obszaru wdrażania pododdziały leśne nr 176 l oraz 176 n. Są to powierzchnie 

porośnięte drzewostanem, na których prowadzono w latach ubiegłych czynności gospodarcze takie jak 

odnowienia, czyszczenia wczesne itp. Działania związane z usunięciem drzew i krzewów na tych 

powierzchniach są niedopuszczalne. Uwaga została uwzględniona. W 2015 r. na zlecenie RDOŚ  

w Białymstoku w obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska wykonana została inwentaryzacja siedlisk 

torfowiskowych 7140 i 7150, która wykazała, że na ww. wydzieleniach leśnych siedlisko 7140  

nie występuje. W związku z tym, ww. wydzielenia leśne zostały usunięte z obszaru wdrażania działań 

ochronnych dla siedliska 7140. 

4. Uwaga do działania ochronnego nr 9 dla siedliska 7140: Na etapie konsultacji Nadleśnictwa Suwałki 

zgłaszało, iż na wymienionych pododdziałach leśnych (176 l,k,j,n) nie występuje infrastruktura 

melioracyjna oraz, że nie jest odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki wodnej na rzece Szeszupie. 

Uwaga została uwzględniona. W 2015 r. na zlecenie RDOŚ w Białymstoku w obszarze Natura 2000 Ostoja 

Suwalska wykonana została inwentaryzacja siedlisk torfowiskowych 7140 i 7150, która wykazała,  

że na ww. wydzieleniach leśnych siedlisko 7140 nie występuje. W związku z tym, ww. wydzielenia leśne 

zostały usunięte z obszaru wdrażania działań ochronnych dla siedliska 7140. 

5. Uwaga do działania ochronnego nr 15 dla siedliska 9170: ze względu na brak możliwości skutecznej 

pielęgnacji nasadzeń w istniejącym 70-letnim drzewostanie oraz że na istniejący podszyt (na 80% 

powierzchni złożony z: Lp, Kl, leszczyny i Gb) należy usunąć zapis o treści „uzupełnienie składu 

gatunkowego o ważne gatunki grądowe, których brakuje w odnowieniu naturalnym (Gb,Db)”. Jednocześnie 

pododdział leśny 161h na którym projektowane jest wdrażanie działania jest gospodarczym drzewostanem 

nasiennym lipy stanowiący cenną bazę nasienną. Z uwagi na powyższe należy również usunąć zapis” 

(…) część grubych Brz pozostawić do naturalnego rozkładu, pozostawić kępę starodrzewu”, gdyż na tej 

powierzchni zgodnie z zasadami wykonywania cięć i tak powinny pozostać kępy starodrzewu i powinny 

składać się z gatunków, które będą przyczyniały się do naturalnego odnowienia gatunków grądowych. 

Uwaga została uwzględniona zgodnie z sugestią. 

6. Uwaga do działania ochronnego nr 17 dla siedliska 9170: błędnie zakwalifikowano pododdziały leśne 

184  (TSL-Ol, skład gat.: 4Ol, 2Św, 2Brz, 1Os, 1Gb) oraz 185 a (utwór fizjograficzny). W opinii 

nadleśnictwa nie występują tam siedliska grądowe. Uwaga została uwzględniona zgodnie z sugestią. 

7. Uwaga do działania ochronnego nr 26 i 27 dla siedliska 9170: należy usunąć zapis precyzujący gatunki 

do usunięcia tj. „(…) nadmiar bzu czarnego, leszczyny (…)” z uwagi na dynamiczną sytuację przyrodniczą. 

Uwaga została uwzględniona zgodnie z sugestią. 

8. Uwaga do działania ochronnego nr 27, 28 i 29 dla siedliska 9170: proponuje się zmianę treści zapisu 

na: ”Zabiegi pielęgnacyjne na korzyść gatunków grądowych, usuwanie drzew przeszkadzających gatunkom 

grądowym, regulacja zagęszczenia drzewostanu, wspieranie odnowień naturalnych gatunków grądowych”. 

Ze względu na fakt, iż jest to drzewostan porolny w pierwszym pokoleniu, wprowadzanie gatunków 

grądowych powinno następować w formie odnowienia naturalnego, a sztucznego dopiero w trakcie 

przebudowy drzewostanu. Z uwagi na żyzne siedliska charakteryzujące się dużym zachwaszczeniem, 

pielęgnacja wprowadzona na tym etapie nasadzeń jest praktycznie niemożliwa. Jeżeli działanie ochronne 

polegające na wprowadzeniu I piętra złożonego z gatunków cienioznośnych miałoby być realizowane  

na tym etapie rozwoju drzewostanu, to tylko po zapewnieniu na ten cel środków z poza Lasów 

Państwowych. Uwaga została uwzględniona zgodnie z sugestią. 

9. Uwaga do działania ochronnego nr 29 dla siedliska 9170: w opinii Nadleśnictwa pododdział 170j  

nie jest siedliskiem grądowym. Według inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w Lasach 

Państwowych w latach 2006-2007 pododdział ten został zakwalifikowany na podstawie składu 

gatunkowego jako grąd, ale weryfikacja siedlisk przeprowadzona przez ekspertów z Biura Urządzenia Lasu 

na potrzeby opracowania PUL 2013-2022 siedlisko to wykluczyła. Uwaga została uwzględniona zgodne  

i z sugestią. 

10. Uwaga do działania ochronnego nr 31 dla siedliska 9170: błędnie zakwalifikowano do siedlisk 

grądowych pododdział 170m (skład gat.: 10Św, wiek 40l.). Uwaga została uwzględniona zgodnie z sugestią. 

11. Uwaga do działania ochronnego nr 31 dla siedliska 9170: wymieniony jest pododdział 185y, który 

położony jest w granicach rezerwatu przyrody „Głazowisko Łopuchowskie”. Rezerwat nie posiada 

aktualnego Planu Ochrony Rezerwatu, ani ustanowionych Zadań Ochronnych. Wykonawca w „Szablonie 

dokumentacji PZO” odnosząc się do uwagi wskazał, że brak planu ochrony rezerwatu nie zabrania ochrony 
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biernej obszaru, jednocześnie planując wyłącznie ochronę czynną w postaci zabiegów pielęgnacyjnych  

na korzyść gat. grądowych. Uwaga została uwzględniona – usunięto pododdział 185 y z lokalizacji ww. 

działania. 

12. Uwaga do działania ochronnego nr 33 dla siedliska 91E0: należy skorygować zapis „(…)  

z pozostawieniem martwego drewna”/ na zapis o treści: „(…) z pozostawieniem martwego drewna 

liściastego.” Uwaga została uwzględniona zgodnie z sugestią. 

13. Uwaga do działania ochronnego nr 36 dla siedliska 91E0: zapis „Wyłączyć z użytkowania – tereny 

źródliskowe” należy zmienić na „Wyłączyć z użytkowania z wyjątkiem usuwania drzew zagrażających 

bezpieczeństwu – tereny źródliskowe.” Uwaga została uwzględniona – zapis uzyskał brzmienie „Wyłączyć 

z użytkowania tereny źródliskowe (z wyjątkiem usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu 

publicznemu).” 

Ze względu na uwagi wpływające po ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Ostoja Suwalska do innych projektów planów zadań ochronnych opracowywanych i konsultowanych przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dokonano zmian związanych z określeniem 

podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zadań ochronnych. 

Mając na względzie czytelność zapisów zdecydowano o wprowadzeniu jednolitego tekstu załącznika nr 3 

zawierającego identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 

ochrony, załącznika nr 4 zawierającego cele działań ochronnych, załącznika nr 5 zawierającego działania 

ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, 

załącznika nr 6  zawierającego działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony  

oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych oraz załącznika nr 7 zawierającego mapę 

rozmieszczenia przedmiotów ochrony z lokalizacją działań ochronnych na obszarze Natura 2000. 

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

z 2015 r. poz. 1651), 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 2016 r.  

poz. 353). 

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 Suwalska PLH200003, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zapewnił 

wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w procesie wprowadzania zmian do przedmiotowego planu 

zadań ochronnych. 

Obwieszczeniem z dnia 30 listopada 2015 r. znak WPN.6320.41.2015.IN podano do publicznej 

wiadomości informację o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzania zmiany zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska PLH200003. 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. 
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Obwieszczeniem z dnia 13 września 2016r. znak: WPN.6320.15.2016.IN podano do publicznej 

wiadomości informację o wyłożeniu do konsultacji projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska PLH200003. 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 13 września – 4 października 2016 r.). 

W trakcie konsultacji społecznych projektu zarządzenia zmieniającego wpłynęły uwagi zgłoszone przez  

2 podmioty: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Nadleśnictwo Suwałki. Wniesione podczas 

konsultacji uwagi i wnioski rozpatrzono w następujący sposób: 

1. Uwaga Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do załącznika nr 1, dotycząca zagrożeń:  

W przypadku gdy jest wiele odbiegających od siebie zagrożeń, nie określono, którego zagrożenia dotyczą 

opisy. 

Uwaga nie została uwzględniona. Uwaga jest bardzo ogólna i nie precyzuje, dla których konkretnie 

przedmiotów ochrony opis zagrożeń jest niejasny. 

2. Uwaga Nadleśnictwa Suwałki do załącznika nr 3, dotycząca działań ochronnych nr 2 i 3 dla siedliska 

6210: w kolumnie Obszar działania wymienia się Obręb Łopuchowo, działkę ewidencyjną nr 387 

(wydzielenie nr 8) – siedlisko zostało zlokalizowane na gruntach stanowiących własność skarbu Państwa 

zarządzanych przez Nadleśnictwo Suwałki, adres leśny: 01-26-1-10-185-o. Należy skorygować podany 

obszar wdrażania działań do adresu leśnego oraz w kolumnie Podmiot odpowiedzialny wymienić 

Nadleśnictwo Suwałki. 

Uwaga została rozpatrzona w następujący sposób: uwaga została uwzględniona poprzez uwzględnienie 

ww. adresu leśnego w obszarze wdrażania działań ochronnych nr 2 i 3. Nie wprowadzono korekty  

w kolumnie Podmiot odpowiedzialny, gdyż wskazany dla działania nr 2 i 3 opis podmiotu 

odpowiedzialnego uwzględnia wszystkich możliwych właścicieli, zarządców, posiadaczy oraz dzierżawców 

gruntu, w tym Nadleśnictwo Suwałki, które w przypadku działki nr 387 obręb Łopuchowo jest zarządcą 

gruntów stanowiących własność skarbu Państwa. 

3. Uwaga Nadleśnictwa Suwałki do załącznika nr 3, dotycząca działań ochronnych nr 6, 7 i 8  

dla siedliska 7140: w kolumnie Obszar działania wymienia się Obręb Wodziłki, działkę ewidencyjną  

nr 201/14 (wydzielenie nr 31), która stanowi własność skarbu Państwa zarządzaną przez Nadleśnictwo 

Suwałki, adres leśny: 01-26-1-10-166-m. Z uwagi na fakt, iż działanie nr 6 (obligatoryjne) wskazuje 

„Zachowanie siedliska przyrodniczego, położonego na trwałych użytkach zielonych. Ekstensywne 

użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe", a powyższy obszar nie stanowi użytków 

zielonych, natomiast stanowi nieużytek (bagno) porośnięty w znacznej części Ol (48 lat), Brz, So, a także 

występują tam bobry, które przyczyniły się do podwyższenia poziomu wody – działkę nr 201/14 należy 

usunąć z obszaru działania w działaniach ochronnych nr 6, 7 i 8. 

Uwaga została rozpatrzona w następujący sposób: uwaga nie została uwzględniona. Zgodnie z wynikami 

inwentaryzacji torfowisk przeprowadzonej w obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska w 2015 r. na zlecenie 

RDOŚ w Białymstoku, na działce ewidencyjnej nr 201/14 obręb Wodziłki stwierdzono występowanie płatu 

torfowiska 7140 (o powierzchni 0,734 ha), dla którego jako zalecenie ochronne wskazano potrzebę 

wykonania zabiegów usunięcia drzew i krzewów, obligatoryjnego ekstensywnego użytkowania kośnego, 

kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego oraz fakultatywnego koszenia ręcznego (zadanie ochronne należy 

wykonać tylko na powierzchni płatu siedliska). Występowanie płatu siedliska na działce będącej 

nieużytkiem nie stanowi żadnego uzasadnienia do wyłączenia tej działki z obszaru wdrażania działań 

ochronnych zaplanowanych dla siedliska 7140. Dodatkowo, celem zapewnienia większej czytelności 

zapisów działań ochronnych nr 6, 7 i 8, w przypadku działań 6 i 8 dodano zapis w brzmieniu „działanie  

do wykonania po usunięciu drzew i krzewów”. 
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4. Uwaga Nadleśnictwa Suwałki do załącznika nr 3, dotycząca działania ochronnego nr 7 dla siedliska 

7140: w kolumnie Obszar działania wymienia się Obręb Łopuchowo, działkę ewidencyjną nr 387 

(wydzielenie nr 39), która stanowi własność skarbu Państwa zarządzaną przez Nadleśnictwo Suwałki, adres 

leśny: 01-26-1-10-185-m. Z uwagi na fakt, iż powyższy obszar nie stanowi użytków zielonych, natomiast 

stanowi nieużytek (bagno) porośnięty Ol (33), a także występują tam bobry – działkę nr 387 należy usunąć  

z obszaru działania. 

Uwaga została rozpatrzona w następujący sposób: uwaga nie została uwzględniona. Zgodnie z wynikami 

inwentaryzacji torfowisk przeprowadzonej w obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska w 2015 r. na zlecenie 

RDOŚ w Białymstoku, na działce ewidencyjnej nr 387 obręb Łopuchowo stwierdzono występowanie płatu 

torfowiska 7140 (o powierzchni 0,1055 ha), dla którego jako zalecenie ochronne wskazano potrzebę 

wykonania zabiegów usunięcia drzew i krzewów (zadanie ochronne należy wykonać tylko na powierzchni 

płatu siedliska). Występowanie płatu siedliska na działce będącej nieużytkiem nie stanowi żadnego 

uzasadnienia do wyłączenia tej działki z obszaru wdrażania działań ochronnych zaplanowanych  

dla siedliska 7140. 

5. Uwaga Nadleśnictwa Suwałki do załącznika nr 3, dotycząca działania ochronnego nr 30 dla siedliska 

91E0: w kolumnie Obszar działania wymienia się adres leśny: 01-26-1-10-176-w (wydzielenie nr 97). 

Powyższy grunt Nadleśnictwo Suwałki sprzedało w roku 2015 prywatnemu nabywcy. Należy skorygować 

zapis w kolumnie Podmiot odpowiedzialny na zapis w brzmieniu: Właściciele i zarządcy gruntów. 

Uwaga została rozpatrzona w następujący sposób: uwaga została uwzględniona zgodnie z sugestią. 

Dodatkowo, celem zapewnienia większej czytelności zapisów działania nr 30, zapis w kolumnie Obszar 

wdrażania został zmodyfikowany i uzyskał brzmienie: „Działki ewidencyjne w części odpowiadającej 

siedlisku przyrodniczemu: Obręb Wodziłki, działka ewidencyjna nr AR_2.228, Nr wydzielenia: 97”. 

6. Uwaga Nadleśnictwa Suwałki do załącznika nr 3, dotycząca działania ochronnego nr 32 dla siedliska 

91E0: w kolumnie Obszar działania wymienia się m.in. Obręb Czajewszczyzna, działkę ewidencyjną  

nr 75/3 (wydzielenie nr 110) – siedlisko zostało zlokalizowane na gruntach stanowiących własność Skarbu 

Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Suwałki, adres leśny: 01-26-1-10-186-b. Z uwagi na fakt,  

iż wydzielenie to jest już wymienione w działaniu nr 32, należy usunąć nr działki 75/3 z wymienionych  

w Obrębie Czajewszczyzna. 

Uwaga została uwzględniona zgodnie z sugestią. 

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  

14 listopada 2016 r.). 

Ocena Skutków Regulacji (OSR) 

1. Cel wprowadzenia zarządzenia. 

Celem wprowadzenia zarządzenia jest dostosowanie zapisów ww. aktu prawa miejscowego do przepisów 

zgodnych z polityką Rady Ministrów. 

2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 

Projekt planu zadań ochronnych będzie oddziaływał: 

1)na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku; 

2)na właścicieli 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. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.) uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim; 
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2) na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) procedurze udziału 

społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

zmiana aktu prawa miejscowego; 

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

samorządu terytorialnego. 

Wejście w życie przedmiotowego zarządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla budżetu 

państwa. 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

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

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

przedsiębiorstw. 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną 

gospodarki. 

7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 

Projektowana regulacja nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

8. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej. 

Regulacja objęta zarządzeniem jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Zarządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
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