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Rozdzia ł  12 
 

 
USTALENIA DO STUDIÓW UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMIN, MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO, PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO, DOTYCZĄCE ELIMINACJI LUB OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ 
WEWNĘTRZNYCH LUB ZEWNĘTRZNYCH NA OBSZARZE PARKU ORAZ NIEZBĘDNYCH DLA 

UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK 
PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT, DLA KTÓRYCH OCHRONY 

WYZNACZONO OBSZARY NATURA 2000 PLH200004 I PLB200002 
 
Określa się następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
– Suwałki, Nowinka, Giby, Krasnopol i Szypliszki, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
planów zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
1. Sprzyjającymi ochronie Parku i obszaru Natura 2000 PLH 200004 kierunkami rozwoju społecznego 

i gospodarczego są działania zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego. W szczególności jest to: 
1) rozwój rolnictwa: 

a) integrowanego, to znaczy wykorzystującego w harmonijny sposób postęp techniczny i biologiczny 
w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin (celem gospodarowania jest uzyskanie stabilnej wydajności 
i odpowiednich dochodów rolniczych w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu),  

b) ekologicznego, to znaczy łączącego przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagającego 
wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystującego naturalne procesy oraz zapewniającego 
właściwy dobrostan zwierząt; 

2) rozwój turystyki wiejskiej i przyrodniczej (agro- i ekoturystyki), opartych na atrakcyjności walorów 
przyrodniczych i kulturowych; 

3) rozwój sfery usług związanych z turystyką wiejską i przyrodniczą (gastronomia, rzemiosło, 
wypożyczalnie itp.);  

4) rozwój informatyzacji wsi służący rozwojowi elektronicznych form pracy;  
5) modernizacja istniejącej substancji mieszkaniowej, przede wszystkim w dziedzinie: 

a) zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynków, 
b) zwiększenia efektywności wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii, 
c) wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
d) zachowania stylu budownictwa i architektury charakterystycznych dla obszaru Parku; 

6) umiarkowany rozwój zabudowy z zachowaniem następujących zasad: 
a) preferowania skupionej zabudowy wsi i osiedli, co prowadzić będzie do ograniczania powierzchni 

buforowych, w których następuje zanieczyszczanie środowiska, wydeptywanie gleby i inne procesy 
negatywnie wpływające na zasoby przyrodnicze,  

b) ograniczania negatywnego wpływu na przyrodę i krajobraz, 
c) optymalizowania kosztów budowy infrastruktury, takiej jak drogi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, 

linie energetyczne; 
7) rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń oczyszczania ścieków; 
8) modernizacja infrastruktury komunikacyjnej i technicznej (drogi, linie energetyczne itp.) przy 

zachowaniu wymogów ochrony przyrody i krajobrazu; 
9) rozwój integracji społecznej służącej budowie społeczeństwa obywatelskiego (również przy udziale 

Parku). Wzmacnianie tożsamości lokalnej i tworzenie warunków do tworzenia więzi sąsiedzkich. Rozwój 
wspólnot lokalnych (stowarzyszenia, partnerstwa itp.), będących skutecznym czynnikiem mobilizującym 
do podejmowania przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

 
2. W zakresie utworzenia i utrzymania niezbędnych korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym, jak również 
łączących Park i obszar Natura 2000 z dalszym otoczeniem, zaleca się wprowadzenie następujących 
ustaleń:  
1) Przebieg (obszar) korytarzy ekologicznych należy wprowadzić do istniejących i przyszłych planów 

zagospodarowania przestrzennego (planu wojewódzkiego i planów miejscowych) oraz studiów 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Przy wyznaczaniu szczegółowych granic korytarzy 
ekologicznych należy kierować się założeniami sieci ekologicznej ECONET-POLSKA, „Koncepcją 
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 2000 Plus”, projektem korytarzy ekologicznych 
łączących europejską sieć NATURA 2000 w Polsce oraz szczegółowymi propozycjami o charakterze 
regionalnym (założenia do planu Województwa Podlaskiego, opracowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska). Przebieg korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym przedstawia rycina 3. Przebieg 
korytarzy ekologicznych łączących Park i obszar Natura 2000 z dalszym otoczeniem przedstawia rycina 4.  

2) Na obszarach stanowiących korytarze ekologiczne łączące Park z otoczeniem: 
a) nie należy dopuszczać do zmian w sposobach prowadzenia gospodarki leśnej, które doprowadziłyby 

do odlesienia, przerwania ciągłości drzewostanów, silnego uproszczenia ich struktury wiekowej; 
b) zaleca się dopuszczanie do naturalnej sukcesji zaroślowej i leśnej, szczególnie na mineralnych 

gruntach nieleśnych, z wyłączeniem nieleśnych siedlisk Natura 2000 oraz innych, nieleśnych 
zbiorowisk roślinnych, cennych pod względem przyrodniczym lub pożądanych z powodów 
biocenotycznych; 

c) zaleca się utrzymanie, przynajmniej w części korytarzy, obecnej mozaikowej struktury pokrycia 
terenu, obejmującej ekosystemy leśne i nieleśne, w tym zaroślowe, łąkowe i pastwiskowe, ze 
szczególną ochroną ekosystemów siedlisk wilgotnych i mokrych; 

d) nie należy likwidować zadrzewień śródpolnych, zakrzewień, małych zbiorników wodnych i trwałej 
pokrywy roślinnej w pasie 10 m wokół tych zbiorników oraz wzdłuż brzegów jezior i rzek; 

e) dla wszystkich inwestycji liniowych przecinających korytarze zaleca się wprowadzenie obowiązku 
sporządzania decyzji środowiskowych, uwzględniających zagadnienia migracji organizmów i skutki 
fragmentacji środowiska. Inwestorzy powinni być zobowiązani do zapewnienia środków 
minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na funkcjonowanie korytarzy, np. poprzez obowiązek 
budowy przejść dla zwierząt różnej wielkości oraz przez ograniczenie zmian siedliskowych 
w otoczeniu inwestycji; 

f) nie należy grodzić posesji zlokalizowanych w dolinach rzek w strefie 10 m od brzegu; 
g) nie należy dopuszczać do regulacji rzek oraz budowy urządzeń hydrotechnicznych 

uniemożliwiających migrację ryb; 
h) zaleca się ograniczanie urbanizacji powodującej przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych; 
i) nie należy wprowadzać zabudowy w strefie 100 m od brzegów rzek i jezior, z uwzględnieniem 

zapisów zawartych w niniejszym rozdziale w ust. 4 pkt 2e; 
j)  zaleca się wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach przecinających lasy i na których dochodzi 

do kolizji ze zwierzętami. W przypadku dróg o największym natężeniu wskazana jest budowa przejść 
dla zwierząt. 

3) Dla korytarzy o znaczeniu lokalnym uwidocznionych na rycinie 3, w odległości 100 m z obu stron od osi 
korytarza zaleca się: 
a) utrzymanie obecnego pokrycia terenu z możliwością zmiany zbiorowisk, 

polnych na zbiorowiska łąkowe, 
b) ograniczanie naturalnej sukcesji prowadzącej do przekształcania zbiorowisk nieleśnych w zbiorowiska 

zaroślowe i leśne, 
c) niewprowadzanie nowej zabudowy powodującej przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych, 
d) pozostawienie pomiędzy nieruchomościami wolnej, nieogrodzonej przestrzeni o szerokości minimum 

10 m, 
e) zachowanie obecnych stosunków wodnych i nieprzekształcanie obiektów hydrograficznych (rzeki, 

rowy, kanały). 
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Rycina 3. Przebieg korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym  
 

 
 Sporządził Maciej Szneidrowski w listopadzie 2014 r. 
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Rycina 4. Przebieg korytarzy ekologicznych łączących Park z otoczeniem 

 
Sporządził Piotr Pieczyński w listopadzie 2014 r. 
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3. W zakresie gospodarki wodnej i gospodarowania wodami w granicach Parku nie należy dopuszczać do: 
1) regulacji rzek, w tym prostowania ich biegu, pogłębiania, umacniania brzegów oraz innych działań 

naruszających naturalnie ukształtowane koryto cieku. Wyjątek w tej zasadzie dotyczy okresowego 
wyrównywania dna i ukształtowania koryta bezpośrednio w pobliżu urządzeń służących do monitoringu 
stanu i przepływów wód – zgodnie z wytycznymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 

2) wykonywania zabiegów melioracyjnych prowadzących do osuszania drobnych zbiorników wodnych – 
zagłębień śródpolnych, młak, „oczek” wodnych, naturalnych stawów i siedlisk wodno-błotnych. Ustalenie 
dotyczy w szczególności wykonywania nowych rowów odwadniających, zakładania drenażu oraz 
wypompowywania wody z tych ekosystemów na całym obszarze Parku oraz w jego otulinie – jeżeli zabieg 
melioracyjny będzie miał wpływ na stosunki wodne na terenie Parku. Prace związane z utrzymaniem 
istniejących urządzeń melioracji szczegółowej, planowane do wykonania w odległości mniejszej niż 100 
metrów od granic siedlisk przyrodniczych Natura 2000 powinny być poprzedzone wykonaniem oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

3) zasypywania drobnych zbiorników wodnych i środowisk wodno-błotnych ziemią lub innymi materiałami 
wypełniającymi; 

4) naruszania naturalnej konfiguracji dna i pobrzeża zbiorników wodnych i cieków, wydobywania z wód 
kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. Wyjątek stanowić może rekultywacja drobnych 
zbiorników wodnych, związana z odtwarzaniem lub kształtowaniem siedlisk występowania rzadkich 
gatunków hydrobiontów, np. miejsc rozrodu niektórych płazów. Prace ziemne (nie związane z realizacją 
planu ochrony Parku) prowadzone w strefie pobrzeża wód lub naruszające ich dno powinny być 
poprzedzone wykonaniem oceny oddziaływania na środowisko;  

5) budowy urządzeń wodnych, piętrzenia rzek i hydrotechnicznej regulacji ich przepływu. Dopuszcza się 
utrzymanie urządzeń wodnych wylęgarni ryb w miejscowości Tartak oraz możliwość podpiętrzania wody 
w jeziorze Omułówek do rzędnej 132,70 m n.p.m., umożliwiającej grawitacyjny przepływ wód poprzez 
urządzenia wylęgarni – przy zapewnieniu warunków migracji organizmów wodnych. Okresowe piętrzenie 
wód i powrót do tradycyjnego zasilania wylęgarni ryb poprzedzać musi wykonanie szczegółowej 
ekspertyzy oraz dokonanie uzgodnień z właścicielami gruntów prywatnych przylegających do zbiornika; 

6) eksploatacji kopalin w zlewniach bezpośrednich ekosystemów wodnych Parku, w tym eksploatacji torfów 
i gleb organicznych;  

7) tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na glebach organicznych oraz w odległości mniejszej niż 100 
metrów od granic siedlisk Natura 2000; 

8) poboru wód powierzchniowych do nawodnień wykraczających poza zwykłe korzystanie z wód oraz 
przerzutów wody. 

 
4. Zalecenia dotyczące utrzymania i poprawy stanu ekosystemów wodnych i zależnych od wody. 

1) Na obszarze całkowitej zlewni wód Parku powinno być zabronione odprowadzanie jakichkolwiek ścieków, 
nawet po oczyszczeniu, bezpośrednio do zbiorników wodnych i cieków. Ustalenie nie dotyczy dopływu 
oczyszczonych ścieków z kanalizacji deszczowych oraz z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Suwałkach. 
Należy dążyć do możliwie szybkiego wyposażenia wszystkich wylotów kanalizacji deszczowej 
w urządzenia zabezpieczające wody odbiornika przed zanieczyszczeniem. Administracja Parku powinna 
inicjować i wspierać działania samorządów lokalnych w zakresie budowy, utrzymania i modernizacji 
systemów wodno-kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków, zabezpieczających wody powierzchniowe 
i podziemne przed zanieczyszczeniem i skażeniem. Należy dążyć do pełnego skanalizowania wszystkich 
gospodarstw, ośrodków wypoczynkowych, kempingów, pól namiotowych, szkół, restauracji i innych 
obiektów kubaturowych i odprowadzania ścieków do oczyszczalni.  

2) Na obszarze Parku nie należy dopuszczać do: 
a) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, w których istnieje możliwość 

podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej. Przy braku takich możliwości, ścieki powinny być 
odprowadzane do szczelnych szamb lub, po ich oczyszczeniu w przydomowej oczyszczalni, do gruntu 
w odległości minimum 100 m od brzegów wód (jezior, rzek i rowów melioracyjnych); 

b) składowania nawozów sypkich i obornika bezpośrednio na glebie w odległości mniejszej niż 100 m od 
brzegów wód i siedlisk podmokłych. W strefie tej nawozy powinny być składowane na podłożu 
nieprzepuszczalnym, zapewniającym ochronę gleb i wód przed niekontrolowanym użyźnieniem 
(odciekami, rozmywaniem przez deszcz, itp.); 

c) niszczenia roślinności szuwarowej oraz trwałej pokrywy roślinnej na brzegach wód z wyłączeniem 
fragmentarycznego wykaszania trzcin na jeziorze Wigry (ok. 20 ha rocznie) w układzie pasowym dla 
ochrony tarlisk ryb oraz poprawy warunków bytowania i lęgów ptaków wodnych; 
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d) zmiany sposobu użytkowania gruntów, polegającej na zamianie użytków zielonych na grunty orne, 
w pasie o szerokości 50 m od brzegów wód. Dopuszczalnymi i pożądanymi zmianami sposobu 
użytkowania gruntów w tej strefie jest zadarnianie użytków ornych, wprowadzanie zakrzewień 
i zadrzewień lub zalesień (za wyjątkiem powierzchni nieleśnych siedlisk Natura 2000 lub innych obszarów 
wskazanych do zachowania w stanie bezleśnym); 

e) wznoszenia jakichkolwiek budynków i obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od brzegów 
naturalnych zbiorników i cieków wodnych. Zakazem powinny być objęte również obiekty przeznaczone na 
potrzeby rolnictwa oraz barakowozy i inne obiekty tymczasowe. Ustalenie nie dotyczy budowy obiektów 
związanych z ochroną ekosystemów wodnych, utrzymaniem przystani wodnych, punktów widokowych 
i kąpielisk o charakterze ogólnodostępnym, działaniami ochronnymi i udostępnieniem Parku, realizacją 
zadań statutowych Parku, opisanych w niniejszym planie zamierzeń inwestycyjnych, terenów skupionej 
i zwartej zabudowy wsi oraz budowy saun w sąsiedztwie zabudowań (bez możliwości rozbudowy i zmiany 
sposobu użytkowania na przeznaczenie inne niż sauna). 
  

5. Zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki w granicach Parku służyć będą m.in.: 
1) zapewnienie poboru wód podziemnych przeznaczonych do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe 

z istniejących punktów poboru wód; 
2) udostępnienie części wód Parku dla turystyki, sportu i rekreacji na zasadach zgodnych z wymaganiami 

ochrony przyrody; 
3) utrzymanie przepływu i drożności cieków udostępnionych dla ruchu turystycznego; 
4) udostępnienie części wód Parku dla amatorskiego połowu ryb na zasadach zgodnych z wymaganiami 

ochrony przyrody; 
5) współpraca z organizatorami kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, władzami samorządowymi, 

jednostkami ratownictwa wodnego, Policji i innych służb w celu poprawy bezpieczeństwa osób 
przebywających na wodach Parku; 

6) umożliwienie rozwoju miejscowości: Stary Folwark, Gawrych Ruda, Piertanie, Magdalenowo, Wigry, 
Bryzgiel, Maćkowa Ruda, Rosochaty Róg i Mikołajewo, jako wsi o wiodącej funkcji turystyczno-
rekreacyjno-rolniczej, w sposób niesprzeczny z celami ochrony przyrody i krajobrazu, gdzie wymagania 
dotyczące zagospodarowania winny być ustalone w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego; 

7) gospodarowanie gruntami rolnymi, które powinno być prowadzone zgodnie z zasadami Wzajemnej 
Zgodności ustanowionymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyrektywami Unii Europejskiej. 

 
6. W zakresie gospodarki rolnej i leśnej w granicach Parku nie należy dopuszczać do:  

1) melioracji prowadzących do osuszenia drobnych zbiorników wodnych i torfowisk na terenach 
użytkowanych rolniczo oraz w obrębie siedlisk przyrodniczych Natura 2000; 

2) lokalizowania, na całym obszarze Parku, ferm hodowlanych i towarowych powyżej 40 DJP niezależnie 
od systemu chowu zwierząt (zapis nie dotyczy ferm istniejących, które zostają zachowane w stanie 
dotychczasowym). Ustalenie dotyczy w szczególności budowy ferm tuczu trzody chlewnej, bydła, koni, 
ferm drobiowych oraz ferm zwierząt futerkowych; 

3) usuwania spontanicznych zadrzewień przydrożnych i zarośli śródpolnych poza przypadkami 
uzasadnionymi względami ochrony przyrody i krajobrazu, sanitarnymi lub bezpieczeństwa publicznego (po 
uzyskaniu opinii Parku, zgodnie z obowiązującymi przepisami); 

4) eksploatacji kopalin za wyjątkiem wydobycia piasku i żwiru na potrzeby własnego gospodarstwa, 
wykonywanego przez osoby fizyczne z nieruchomości stanowiącej przedmiot ich prawa własności; 

5) rolniczego wykorzystania gnojowicy i ścieków w bezpośrednich zlewniach ekosystemów wodnych Parku 
w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowej; 

6)  sztucznego zalesienia obszarów ze szczególnym uwzględnieniem nieleśnych, torfowiskowych 
i bagiennych siedlisk przyrodniczych Natura 2000; 

7) zarastania punktów i osi widokowych o wybitnych walorach krajobrazowych. W związku z tym zaleca się 
usuwanie roślinności w zakresie niezbędnym dla odsłonięcia osi widokowych. 
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7. Wskazania dotyczące infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.  
1) Na obszarze Parku: 

a) istniejąca sieć dróg powinna być utrzymana, z możliwością poprawy nawierzchni. Nie należy jednak 
rozbudowywać tej sieci i nie podwyższać klas dróg. Przy remontach i modernizacji dróg nie wskazane 
jest stosowanie żużla piecowego i innych odpadów; 

b) wskazana jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych na odcinkach: 
 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża, 
 1171B Burdeniszki - Mikołajewo - Maćkowa Ruda, 
 1170B Maćkowa Ruda - Wysoki Most - Pogorzelec, 
 1172B Magdalenowo - Wigry, 
 1181B od drogi 653 - Stary Folwark - do drogi 653, 
 1149B Suwałki - Płociczno - do drogi 1150B, 
 1150B Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie, 
 1201B Od drogi 1150B - Bryzgiel - Tobołowo, 
 1199B Bryzgiel – Monkinie; 

c) remontowane, przebudowywane i rozbudowywane linie energetyczne należy prowadzić jako kablowe; 
d) umieszczanie tablic reklamowych powinno być ograniczone do informacji o prowadzonej lokalnie 

działalności gospodarczej, umieszczanych na własnej działce. Zalecane maksymalne wymiary szyldu - 
tablicy to 120 cm na 180 cm, wysokość górnej krawędzi tablicy nad poziom gruntu nie powinna 
przekraczać 2,5 m. Ustalenie nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek czasowego ustawienia tablicy wynika 
z umowy zawartej z funduszem dofinansowującym przedsięwzięcia realizowane w granicach Parku. 

2) Na obszarze Parku nie należy: 
a) wprowadzać nowych obiektów wysokościowych stanowiących obcą dominantę w krajobrazie, takich 

jak: 
 elektrownie wiatrowe,  
 napowietrzne linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia, 
 maszty i wieże telekomunikacyjne (radiowe, telewizyjne, telefonii komórkowej), 
 wysokie kominy; 

b) lokalizować elektrowni fotowoltaicznych. Nie dotyczy to indywidualnych mikroinstalacji 
produkujących energię elektryczną, montowanych na budynkach oraz w obrębie zabudowy działki 
siedliskowej, 

c) budować linii kolejowych i nowych dróg, z wyłączeniem przebudowy i remontu dróg istniejących 
i odcinków kolejki wąskotorowej oraz budowy nowych dróg dojazdowych i wewnętrznych, 

d) budować kopalni, wydobywać kopalin mineralnych, gleb organicznych i torfu,  
e) wprowadzać zabudowy hydrotechnicznej z wyłączeniem działań niezbędnych dla poprawy stanu 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000,  
f) regulować i utwardzać brzegów wód, 
g) kopać stawów na gruntach organicznych, z wyłączeniem odtwarzania i rekultywacji istniejących 

drobnych zbiorników wodnych, 
h) wprowadzać zabudowy przemysłowej zaliczanej do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, 
i) lokalizować składowisk i instalacji przerobu odpadów, 
j) prowadzić prac melioracyjnych powodujących zmiany stosunków wodnych w odległości mniejszej niż 

100 metrów od granic siedlisk i stanowisk gatunków Natura 2000,  
k) budować sklepów wielkopowierzchniowych o powierzchni przekraczającej 1000 m2, 
l) lokalizować lądowisk dla statków powietrznych (śmigłowce, samoloty). 

2) Na obszarze otuliny Parku nie należy: 
a) wprowadzać nowych obiektów wysokościowych stanowiących obcą dominantę w krajobrazie, takich 

jak: 
 elektrownie wiatrowe,  
 napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia; 

b) wprowadzać zabudowy hydrotechnicznej mogącej negatywnie wpływać na stosunki wodne na terenie 
Parku, 

c) lokalizować składowisk i instalacji przerobu odpadów, 
d) wprowadzać zabudowy przemysłowej zaliczanej do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, 
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e) prowadzić prac melioracyjnych prowadzących do zmiany stosunków wodnych w odległości mniejszej 
niż 100 m od granic siedlisk i stanowisk gatunków Natura 2000 położonych w Parku. 

 
8. Wskazania dotyczące lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. 

1) Terenami wyłączonymi z lokalizowania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej z zastrzeżeniem punktu 2, 
powinny być: 
a) siedliska przyrodnicze Natura 2000, 
b) strefy ochronne wód, siedlisk Natura 2000 i lasów określone w ust. 10 pkt 5 niniejszego rozporządzenia. 

2) Dopuszcza się: 
a) budowę instalacji sanitarnych na terenach kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz pól 

namiotowych, z obowiązkiem odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku 
kanalizacji – do szczelnych szamb, w odległości minimum 50 m od brzegów wód, 

b) budowę utwardzonych, ogólnodostępnych miejsc wodowania sprzętu pływającego na terenie 
funkcjonujących ośrodków żeglarskich, 

c) budowę nowych i utrzymanie obiektów oraz urządzeń służących celom Parku, 
d)  wprowadzanie na wyznaczonych szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych: tablic 

informacyjnych, tabliczek kierunkowych oraz elementów zagospodarowania zabezpieczających siedliska 
przed dewastacją (kładek przez miejsca podmokłe, barierek ochronnych itp.). 

 
9. Wskazanie zasad ochrony i kształtowania układów osadniczych oraz stylu budownictwa i architektury 

charakterystycznych dla obszaru Parku. 
1) Postulowane ogólne zasady ochrony i kształtowania układów osadniczych: 

a) w istniejącej zabudowie należy utrzymać możliwość jej remontów, rozbudowy, przebudowy i zmiany 
sposobu użytkowania istniejących obiektów w granicach siedlisk, również wtedy gdy zabudowa ta 
znajduje się na terenach wymienionych w ust. 10; 

b) we wsiach należy zachować tradycyjny układ przestrzenny. Nowa zabudowa powinna powstawać 
wzdłuż dróg z historycznie ukształtowanymi ciągami wsi i uzupełniać zabudowę istniejącą w strefach 
skupionej zabudowy które są lub będą wyznaczone w dokumentach planistycznych gmin;  

c) możliwość tworzenia nowych siedlisk rolniczych powinna istnieć wyłącznie dla gospodarstw, których 
powierzchnia jest większa od średniej powierzchni gospodarstwa w gminie, to jest w gminie Suwałki 
7,21 ha, w gminie Nowinka 6,26 ha, w gminie Krasnopol 5,60 na (według stanu na 2015 rok); 

d) nowe zagrody, poza strefami skupionej zabudowy wsi, które spełnią wymóg posiadania areału 
większego od średniej powierzchni gospodarstwa w gminie, powinny być lokalizowane wzdłuż 
istniejących dróg stanowiących historyczne ukształtowane ciągi wsi; 

e) zaleca się ograniczenie lokalizowania nowej zabudowy na lokalnych wyniesieniach terenu; 

f) nie wskazane są działania prowadzące do zmian sposobu użytkowania gruntów, które powodowałyby 
zniszczenie trwałej pokrywy roślinnej (w tym: lasów, zadrzewień, zakrzewień śródpolnych, torfowisk) 
oraz naturalnego ukształtowania terenu;  

2) Wskazania dotyczące rozplanowania budynków w zagrodzie, zieleni i ogrodzeń: 
a) należy zachować tradycyjny układ budynków w siedlisku (budowanym, rozbudowywanym czy 

przebudowywanym) – budynek mieszkalny i budynki gospodarskie powinny być skupione wokół 
kwadratowego lub prostokątnego podwórka; 

b) powinna obowiązywać ogólna zasada lokalizacji budynków mieszkalnych od strony drogi w taki 
sposób, aby kalenica domu była równoległa do osi ulicy, z wyjątkiem historycznie ukształtowanych 
wąskich działek, gdzie dopuszczalna jest budowa domu mieszkalnego szczytem do drogi; 

c) wysokość nowobudowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych obiektów nie powinna 
przekraczać 8,5 m (maksymalnie dwie kondygnacje, w tym parter i poddasze użytkowe); 

d) przy wprowadzaniu do siedlisk zieleni niskiej i wysokiej należy wykorzystywać wyłącznie rodzime 
gatunki drzew i krzewów; 

e) w przypadku grodzenia siedlisk wskazane jest stosowanie ogrodzeń wykonanych z materiałów 
naturalnych, w formie ażurowej, do wysokości maksymalnej 150 cm. Nie wskazana jest budowa 
płotów betonowych i prefabrykowanych. Ogrodzenia nie powinny mieć ostrych zakończeń 
stwarzających ryzyko śmierci zwierząt podejmujących próbę ich przeskoczenia. Wskazane jest 
pozostawienie pomiędzy siedliskami wolnej, nieogrodzonej przestrzeni o szerokości minimum 10 m. 
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3) Wskazania dotyczące ochrony stylu architektury. 
Przy wznoszeniu nowych obiektów budowlanych oraz remontach, przebudowie i rozbudowie czy zmianie 
sposobu użytkowania istniejących budynków należy stosować następujące zasady:  
a) wskazana forma to budynki parterowe z poddaszem użytkowym (maksymalnie dwie kondygnacje 

nadziemne), z dachem dwuspadowym lub naczółkowym, równopołaciowym o nachyleniu połaci 35o - 
45o, o rzucie poziomym prostokątnym, (gdzie proporcja boku dłuższego do krótszego nie powinna być 
mniejsza niż 1:1,25), z możliwością wykonania ganków i okien dachowych;  

b) ściany powinny być wykonane z przewagą materiałów naturalnych (drewno, glina, kamień, cegła); 
c) wskazane jest stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych, takich jak: tynki gładkie 

malowane w stonowanych barwach (kolor piaskowy, beże, szarości, zielenie) lub szalowanie 
drewniane w kolorze naturalnym oraz w kolorach o stonowanych barwach (brązy, szarości, zielenie);  

d) wskazane jest stosowanie ciemnej kolorystyki dachów (brązy, szarości, czerwienie ceglaste); 
e) okna powinny mieć kształt pionowego prostokąta lub kwadratu, z symetrycznym podziałem ram 

okiennych. 
 
10. Terenami w granicach Parku wyłączonymi spod tworzenia nowej zabudowy powinny być: 

1) ekosystemy leśne i wodne; 
2) siedliska przyrodnicze Natura 2000; 
3) przedpola punktów widokowych o wybitnych walorach krajobrazowych, jeżeli nowa zabudowa 

spowodowałaby zasłonięcie widoku lub obniżenie walorów widokowych; 
4) lokalne wyniesienia terenu, jeżeli nowa zabudowa stanowiłaby dominantę wprowadzającą dysharmonię 

w krajobrazie;  
5) strefy ochronne (buforowe) położone w odległości: 

a. mniejszej niż 100 m od:  
 brzegów jezior i rzek, z wyłączeniem terenów, wskazanych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszym 
rozdziale w ust. 4 pkt 2e, 

 następujących siedlisk przyrodniczych Natura 2000: 64101) Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 71101) 
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, 71401) Torfowiska  przejściowe i trzęsawiska, 
72101) Torfowiska nakredowe, 72301) Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk, 91E01) Łęgi, 91D01) Bory i lasy bagienne; 

b) odległości mniejszej niż 50 m od: 
 następujących siedlisk przyrodniczych Natura 2000: 61201) Ciepłolubne śródlądowe murawy 

napiaskowe, 62101) Murawy kserotermiczne, 62301) Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy 
bliźniczkowe, 

 granicy lasów Skarbu Państwa,  
 granicy lasów innej własności, pod warunkiem, że kompleks leśny jest większy niż 5 ha.  

 
11. Określone w ust. 10 tereny wyłączone spod tworzenia nowej zabudowy należy traktować jako orientacyjne, 

a uszczegółowienie granic tych terenów powinno nastąpić w planach miejscowych, z uwzględnieniem 
lokalnej konfiguracji terenu, układu dróg i działek geodezyjnych. Oprócz względów ochrony przyrody, 
podstawowym kryterium ustalenia granic tych stref powinno być zachowanie porządku przestrzennego 
zabudowy, która może być dopuszczona wzdłuż dróg z historycznie ukształtowanymi ciągami wsi. 

 
12. Wskazanie obszarów o wybitnych walorach krajobrazowych. 

1) W granicach Parku wskazuje się obszary (jednostki) o wybitnych walorach krajobrazowych, obejmujące: 
a) grunty wsi Leszczewo i Leszczewek przedstawione na rycinie 5. Obszar ten wyróżnia się wysoką 

kontrastowością rzeźby i podłoża, zróżnicowaną roślinnością potencjalną, urozmaiconym użytkowaniem 
ziemi na różnych siedliskach oraz najciekawszym w Parku kompleksem mozaikowym łąk i pastwisk 
wilgotnych i świeżych (związki Arrhenatherion, Calthion i Molinion), przy udziale zespołów łęgów 
(Fraxino-Alnetum), olsów (Ribeso-Alnetum) oraz grądów (Tilio-Carpinetum), a także pól ornych. Na tym 
obszarze występuje zespół form deglacjacji arealnej (miejscami przykryty młodszymi osadami 
holoceńskimi), uznany za jeden z sześciu najbardziej atrakcyjnych pod względem naukowym 
i edukacyjnym fragmentów, obrazujących zróżnicowanie geomorfologiczne i geologiczne Parku. Na 
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mapie walorów przyrody nieożywionej Parku wskazano tutaj dwa szczególnie cenne obszary przyrody 
nieożywionej o nazwach „Leszczewo i Leszczewek” oraz „Leszczewo – zagłębienie bezodpływowe”. 
Z punktu widzenia walorów kulturowych i estetycznych najważniejsze są m.in.: dobra rozległość 
widokowa wewnątrz przy średniej liczbie planów, rozległe panoramy z pagórów na tereny dolinne 
i jeziora, zachowany tradycyjny układ wsi i zabudowań. Zachowanie wyżej wymienionych walorów 
wymaga utrzymania dotychczasowego mozaikowego układu działek własnościowych i tradycyjnych 
sposobów uprawy roli – pożądane jest przy tym niewielkie zintensyfikowanie gospodarki rolnej, w tym 
wzrost wypasu. Nie należy dopuszczać do zalesiania terenu i w sposób aktywny przeciwdziałać 
naturalnej sukcesji. W celu polepszenia warunków wypasu i gospodarki rolnej konieczne może być 
kontrolowanie stosunków wodnych za pomocą regulowanych urządzeń piętrzących na systemie rowów 
melioracyjnych odprowadzających wodę poza obszar. Obecnie obszary związane z zabudową13) zajmują 
niecałe 5,5% powierzchni jednostki, a powierzchnie leśne i zaroślowe około 25% obszaru. Zaleca się, 
aby w okresie obowiązywania planu wskaźniki te zostały utrzymane lub nie wzrosły więcej niż do 7,5% 
powierzchni jednostki w przypadku obszarów związanych z zabudową (przy czym nowe zabudowania 
powinny być zlokalizowane wzdłuż dróg), a łączny udział powierzchni leśnych i zaroślowych nie 
przekroczył 30%; 

b) grunty wsi Rosochaty Róg przedstawione na rycinie 6. Obszar reprezentuje unikatowy kompleks: 
 nizin przyjeziornych, zajętych przez różnie wykształcone zespoły leśne olsów (Ribeso-Alnetum) 

i łęgów (Fraxino-Alnetum) oraz torfowiska niskie (związek Caricion fuscae) i przejściowe (związek 
Caricion lasiocarpae), a także wilgotne łąki (związek Calthion), 

 wysoczyzny morenowej wykorzystywanej rolniczo w tradycyjny sposób i obniżeń zajętych przez 
torfowiska.  

Ten zespół form o różnej genezie został uznany za wybitny pod względem naukowym i edukacyjnym. 
Dwa obiekty („Rosochaty Róg I pagórki moren spiętrzonych” i „Rosochaty Róg II torfowiska”) zostały 
wpisane do Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski. Na mapie walorów przyrody nieożywionej Parku 
wskazano tutaj szczególnie cenny obszar przyrody nieożywionej o nazwie „Rosochaty Róg – zespół 
form deglacjacji arealnej”. Z punktu widzenia walorów kulturowych i estetycznych najważniejsze są 
rozległe panoramy na wysoczyzny i równiny otaczające jezioro Wigry oraz (miejscami) na klasztor 
wigierski. Zachowanie wyżej wymienionych walorów wymaga zachowania dotychczasowego 
mozaikowego układu działek własnościowych (wraz z miedzami) i tradycyjnych sposobów uprawy ziem 
ornych – pożądane jest przy tym niewielkie zintensyfikowanie wypasu na powierzchni zbiorowisk 
łąkowych i niektórych torfowiskowych. Obecnie obszary związane z zabudową13) zajmują nieco ponad 
7,5% powierzchni jednostki. W okresie obowiązywania planu zaleca się utrzymanie dotychczasowego 
wskaźnika lub dopuszczenie jego wzrostu do maksymalnie 8,5%. Nowa zabudowa powinna być 
lokalizowana wzdłuż drogi na działce 252 za wyjątkiem odcinka między działkami 65/2 i 72/1. 

c) grunty wsi Maćkowa Ruda przedstawione na rycinie 7. Obszar reprezentuje interesująco skontrastowany 
zestaw dwóch typów siedlisk i pokrycia terenu: 
 część zachodnia i północna ma charakter litogeniczny, polno‐łąkowy. Dominuje tu mozaikowy 

kompleks polny z zespołami wyki czteronasiennej (Vicietum tetraspermae), przetacznika i dymnicy 
pospolitej (Veronico-Fumarietum) oraz łąki świeże ze związku Arrhenatherion. 

 część południowo-wschodnia ma charakter litogeniczno‐hydrogeniczny, leśno‐torfowiskowy zespołów 
sosnowych borów bagiennych (Vaccinio uliginosi-Pinetum), subborealnych wilgotnych borów 
mieszanych (Querco-Piceetum) i olsów torfowcowych (Sphagno squarrosi-Alnetum). Najważniejszą 
rolę odgrywają zbiorowiska leśne oraz mozaikowo rozmieszczone torfowiska wysokie z klasy 
Oxycocco-Sphagnetea i przejściowe z rzędu Scheuchzerietalia palustris. 

Z punktu widzenia walorów kulturowych i estetycznych, o wyjątkowej wartości tego obszaru decyduje 
fakt, że jest to jeden z niewielu terenów o zabudowie skupionej wyłącznie wzdłuż dróg, natomiast brak 
jest zabudowy rozproszonej. Zachowanie walorów przyrodniczych i estetyczno‐kulturowych wymaga 
utrzymania dotychczasowych sposobów użytkowania rolniczego, przy mało intensywnym 
i sporadycznym użytkowaniu terenów torfowiskowych, w celu umożliwienia dalszego trwania tych 
zbiorowisk roślinnych. Obecnie obszary związane z zabudową13) zajmują niecałe 6% powierzchni 
jednostki. W trakcie obowiązywania planu dopuszczalne jest zagęszczanie zabudowy skupionej, aż do 
poziomu około 8%, przy czym nowa zabudowa powinna być dopuszczona jedynie w ciągach istniejącej 
zabudowy. Wyłączone z tworzenia nowej zabudowy powinny być tereny położone na południe i wschód 
od drogi o numerze ewidencyjnym (geodezyjnym) 304 oraz na wschód od drogi o numerze 
ewidencyjnym 266. 
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d) Grunty wsi Krusznik i Krusznik-Zakąty przestawione na rycinie 8. Obszar reprezentuje jedyny w Parku 
i jeden z lepiej wykształconych w całym regionie suwalskim styk różnych jednostek 
geomorfologicznych, będących w stosunkowo jednorodnym (z historycznego punktu widzenia) 
rolniczym użytkowaniu. Część północna to krajobraz mieszany litogeniczno‐hydrogeniczny, 
leśno‐pastwiskowy (siedlisk grądu i olsu) z udziałem mozaiki zbiorowisk siedlisk mokrych. Występują 
tu równiny przyjezierne, częściowo wypreparowane wzgórza morenowe i początek pokrywy sandrowej. 
Biorąc pod uwagę całość jednostki (nie tylko grunty prywatne) do wybitnych walorów przyrodniczych 
należy występowanie w przestrzeni kombinacji wielu typów zbiorowisk, ułożonych mozaikowo, 
pasmowo i koncentrycznie, w tym m.in. łąk i pastwisk wilgotnych i świeżych (związki Arrhenatherion, 
Calthion i Molinion), zbiorowisk nawiązujących do muraw kserotermicznych (klasa Festuco-Brometea, 
grądów (zespół Tilio-Carpinetum), olsów (zespół Ribeso-Alnetum) i łozowisk. Ponadto obecne są 
kompleksy torfowiskowe sosnowych borów bagiennych (zespół Vaccinio uliginosi-Pinetum), torfowisk 
przejściowych (rząd Scheuchzerietalia palustris), torfowisk niskich (związek Caricion fuscae) i innych. 
Część południowa reprezentuje równinę sandrową. Roślinność rzeczywista obejmuje żyzne pastwiska 
świeże (związek Cynosurion) i żyzne łąki świeże (związek Arrhenatherion). Występują też kompleksy 
polne – zespół wyki czteronasiennej (Vicietum tetraspermae), zespół maku piaskowego (Papaveretum 
argemones), zespół przetacznika i dymnicy pospolitej (Veronico-Fumarietum) oraz ugory w różnym 
stopniu zarastania i inne zbiorowiska o zbliżonym charakterze. Znaczna część tego krajobrazu 
wybitnego reprezentuje bardzo wysokie walory naukowo-dydaktyczne pod względem zróżnicowania 
geomorfologicznego i geologicznego. W szczególności cenna jest równina przyjezierna z ciągiem 
pagórków moreny martwego lodu i kemów, które wyrastają na kilkunastometrową wysokość ponad 
płaską powierzchnię w rejonie jezior: Mulaczysko, Krusznik i Klonek. Na mapie walorów przyrody 
nieożywionej Parku wskazano tutaj szczególnie cenny obszar przyrody nieożywionej o nazwie 
„Równina przyjezierna z ciągiem pagórków moreny martwego lodu i kemów”. Obserwuje się negatywne 
tendencje zmniejszania się powierzchni otwartych pól, charakter zbiorowisk zmienia się w wyniku 
spadku intensywności użytkowania rolniczego, zarastania lasem i powolnego wzrostu powierzchni 
zabudowanej. Zachowanie obecnego charakteru i walorów krajobrazu wymaga zakazu rozwoju 
zabudowy w części północnej (na północ od drogi Bryzgiel – Czerwony Krzyż). Możliwy jest rozwój 
zabudowy skupionej w części południowej, ale wzdłuż określonych kierunków, wytyczanych przez już 
istniejące zabudowania. Pożądana jest także niewielka intensyfikacja rolniczego użytkowania ziemi 
w celu utrzymania ogólnych walorów florystycznych i ekologicznych terenu. Obecnie obszary związane 
z zabudową13) zajmują około 4% całego terenu. W przygotowywanych studiach i planach w przeciągu 
najbliższych 20 lat nie można dopuścić do wzrostu powierzchni związanej z zabudową powyżej 8%, 
przy zachowaniu jej odpowiedniej lokalizacji. 

2) Dla obszarów wymienionych w punkcie 1 wskazane jest opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 

13. Ustalenie rozmieszczenia obiektów i urządzeń służących celom Parku.  
1) Ustala się, iż w perspektywie obowiązywania niniejszego planu ochrony, utrzymane zostaną istniejące 

elementy zagospodarowania służące realizacji celów parku narodowego, z możliwością ich remontów, 
modernizacji i rozbudowy. Dotyczy to w szczególności budynków: dyrekcji Parku w Krzywem, osad 
służbowych, Muzeum Wigier, Ośrodka Edukacji Środowiskowej, bazy rybackiej w Czerwonym Folwarku, 
terenowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. Zakłada się możliwość zwiększenia liczby i rodzaju 
obiektów służących ochronie przyrody, edukacji ekologicznej oraz obsłudze ruchu turystycznego. 

2) Wyznacza się tereny przeznaczone do rozwoju sieci szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, 
spacerowych i biegowych oraz turystycznych tras narciarskich, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą: 

a) w Obwodzie Ochronnym Krzywe w oddziałach 44, 45, 46, 47, 48, 49, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 79; 
b) w Obwodzie Ochronnym Słupie w oddziałach 148, 149, 156, 157, 158, 165, 166, 167.  

3) Wyznacza się tereny z potencjalną możliwością tworzenia nowej zabudowy służącej realizacji celów 
Parku: 

a) w Obwodzie Ochronnym Krzywe w oddziałach 49 f, g, h, i, j, k, l, m; 
b) w Obwodzie Ochronnym Leszczewek w oddziałach 93Ag, Af; 175 d, g, j, k, n, m, r, w, x, y, bx, dx, fx, 

hy. 
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Rycina 5. Obszar o wybitnych walorach krajobrazowych Leszczewo i Leszczewek 
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Rycina 6. Obszar o wybitnych walorach krajobrazowych Rosochaty Róg 
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Rycina 7. Obszar o wybitnych walorach krajobrazowych Maćkowa Ruda 
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Rycina 8. Obszar o wybitnych walorach krajobrazowych Krusznik i Krusznik-Zakąty 
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1) Kod siedliska przyrodniczego, nazwa siedliska przyrodniczego oraz nazwy gatunków roślin lub zwierząt 

podano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, 
z 2012 r. poz. 1041 oraz z 2013 r. poz. 1302). 

2) Kody gatunków ptaków zostały zaczerpnięte z portalu Eionet 
http:/bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal, będącego oficjalnym partnerem 
Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). 

3) Ocena stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków: FV – właściwy, U1 – niezadowalający, U2 – zły, XX 
– nieznany (w przypadku braku danych). 

4) Obszar Natura 2000 Puszcza Augustowska (kod obszaru: PLB200002) został wyznaczony rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. 
U. Nr 229, poz. 2313). 

5) Obszar Natura 2000 Ostoja Wigierska (kod obszaru: PLH200004) został zatwierdzony przez Komisję 
Europejską jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Data zatwierdzenia obszaru jako OZW: 2008-02. 

6) Podział na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone małą literą podano 
zgodnie z mapą Leśną Mapą Numeryczną Wigierskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez TAXUS SI 
Sp. z o.o. w Warszawie, według stanu na dzień 01.01.2012 r. Mapa znajduje się w informatycznym Systemie 
Informacji Przestrzennej w siedzibie Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe.  

7) Opisanie granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej, w układzie współrzędnych, o którym 
mowa w § 3 pkt 1 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247). 

8) Zagrożenia uszeregowano w kolejności od najbardziej istotnego. 
9) Dla nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, które zajmują zwykle część oddziałów leśnych i działek 

ewidencyjnych wskazywana jest ich część jaką zajmuje siedlisko podlegające ochronie. Precyzyjne części 
tych oddziałów i działek wskazano w Systemie Informacji Przestrzennej Wigierskiego Parku Narodowego (w 
geobazie w warstwie numerycznej).  

10) Powierzchnia według ewidencji geodezyjnej. 
11) Powierzchnia wynikająca z inwentaryzacji (taksacji) lasów, uwzględniająca rozbieżności pomiędzy ewidencją 

geodezyjną a rzeczywistą sytuacją w terenie. 
12) Lokalizacje środków stałych kontrolnych powierzchni próbnych w odwzorowaniu PL-1992. 
13) Obszary związane z zabudową obejmują całe działki lub ich części zajęte przez budynki, podwórka, małe sady 

i ogrody przydomowe oraz inną roślinność całkowicie zmienioną przez człowieka lub bardzo silnie 
zdegradowaną. 

14) Grzyby makroskopijne – jest to sztuczna grupa grzybów obejmująca gatunki o owocnikach widocznych gołym 
okiem, przez co rozumie się rozmiary od 2 mm. 

15) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408) 

16) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409) 

17) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 1348) 


