
 

Załącznik nr 7 
 
 
 
 

 
Zarządzenie Nr …1 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  
z dnia …. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  
PLB 200002 Puszcza Augustowska 

 
 
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 
oraz Nr 215 poz. 1664)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Ustanawia się plan zadań ochronnych ochrony dla obszaru Natura 2000  Puszcza Augustowska, zwanego dalej „obszarem”,  
2. Plan zadań ochronnych obejmuje część obszaru PLB 200002 Puszcza Augustowska nie obejmującą Wigierskiego Parku Narodowego i 

Ostoi Wigierskiej na podstawie projektu nr POIS.05.03.00-00-275/10 „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 
2000 Ostoja Wigierska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 
priorytetu V. 

§ 2. 
Opis granic obszaru zawiera załącznik nr 1. 

 
§ 3. 

Mapę obszaru zawiera załącznik nr 2. 
 

§ 4. 
Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących 
przedmiotami ochrony zawiera załącznik nr 3. 
 

§ 5. 
Cele działań ochronnych zawiera załącznik nr 4. 
 

§ 6. 
Określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania zawiera załącznik 
nr 5.  
 

§ 7. 
Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 zawiera załącznik nr 6. 
 

§ 8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

                                                 
1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym do realizacji zadań, o których 
mowa w art. 131. ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 3, 
poz. 24, Nr 42 poz. 340, Nr 84 poz. 700 i Nr 157, poz.1241), na obszarze województwa. W przypadku określonych ustawą regionalny 
dyrektor ochrony środowiska wydaje akty prawa miejscowego w formie zarządzeń.  
 


