
„Plan ochrony dla Wigierskiego Parku „Plan ochrony dla Wigierskiego Parku 
Narodowego iNarodowego i dla obszaru Natura 2000dla obszaru Natura 2000Narodowego iNarodowego i dla obszaru Natura 2000 dla obszaru Natura 2000 

Ostoja Wigierska”Ostoja Wigierska”
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Program spotkaniaProgram spotkaniaProgram spotkania Program spotkania 

 Wprowadzenie Wprowadzenie –– informacja o informacja o 
aktualnym stanie prac nad planemaktualnym stanie prac nad planemaktualnym stanie prac nad planem aktualnym stanie prac nad planem 
ochrony WPNochrony WPN



Obszar objęty Obszar objęty 
planamiplanami

Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia 
obszaru obszaru 
(w(w ha)ha)

objęte objęte 
planamiplanami

Wi i ki P k 14987 9 14987 9Wigierski Park 
Narodowy 
jako część 
SOO Ostoja 
Wi i k

14987,9 14987,9

Wigierska

SOO Ostoja 
Wigierska

16273,8 1285,9

OSO PuszczaOSO Puszcza 134377 7134377 7 118430 9118430 9OSO Puszcza OSO Puszcza 
Augustowska Augustowska 

134377,7 134377,7 118430,9 118430,9 



Obszar objęty planamiObszar objęty planamiję y pję y p



Zespół autorskiZespół autorskiZespół autorski Zespół autorski 

Pl h WPN i l h SOO O t j Wi i k ”Pl h WPN i l h SOO O t j Wi i k ”Plan ochrony WPN i plan ochrony SOO „Ostoja Wigierska”Plan ochrony WPN i plan ochrony SOO „Ostoja Wigierska”

 Koordynator planówKoordynator planów –– prof. dr hab. Jerzy Solonprof. dr hab. Jerzy Solon Koordynator planów Koordynator planów prof. dr hab. Jerzy Solonprof. dr hab. Jerzy Solon

Koordynatorzy „nowych” operatów:  Koordynatorzy „nowych” operatów:  
 Operat ochrony ekosystemów leśnych Operat ochrony ekosystemów leśnych –– Maciej Szneidrowski  Maciej Szneidrowski  

Taxus SI Taxus SI 
 Operat ochrony ekosystemów nieleśnychOperat ochrony ekosystemów nieleśnych dr Piotr Sikorskidr Piotr Sikorski Operat ochrony ekosystemów nieleśnych Operat ochrony ekosystemów nieleśnych –– dr Piotr Sikorski dr Piotr Sikorski 
 Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych ––

prof. Andrzej Górniak prof. Andrzej Górniak 
 Operat ochrony flory Operat ochrony flory –– dr Paweł Pawlikowski dr Paweł Pawlikowski 
 Operat ochrony grzybów Operat ochrony grzybów –– prof. Wiesław Fałtynowiczprof. Wiesław Fałtynowicz
 Operat ochrony zwierzątOperat ochrony zwierząt prof Maciej Gromadzkiprof Maciej Gromadzki Operat ochrony zwierząt Operat ochrony zwierząt –– prof. Maciej Gromadzki prof. Maciej Gromadzki 



Zespół autorskiZespół autorskiZespół autorski Zespół autorski 

Operaty „aktualizowane”Operaty „aktualizowane”
 Operat ochrony walorów i zasobów przyrody nieożywionej i gleb Operat ochrony walorów i zasobów przyrody nieożywionej i gleb ––

f E S ól kf E S ól kprof. Ewa Smólska prof. Ewa Smólska 
 Operat ochrony zasobów i walorów krajobrazowych Operat ochrony zasobów i walorów krajobrazowych –– dr Piotr dr Piotr 

Sik kiSik kiSikorski  Sikorski  
 Operat  ochrony wartości kulturowych Operat  ochrony wartości kulturowych –– Jerzy Brzozowski Jerzy Brzozowski 

 Operat zagospodarowania przestrzennego Operat zagospodarowania przestrzennego –– Alicja Kiczyńska  Alicja Kiczyńska  



Zespół autorskiZespół autorski

Ki ik j kKi ik j k

Zespół autorski Zespół autorski 

Kierownik projektuKierownik projektu
 Andrzej Weigle Andrzej Weigle 
Nadzór formalny ze strony NFOŚNadzór formalny ze strony NFOŚ
 dr Wojciech Nowicki dr Wojciech Nowicki jj

System Informacji Przestrzennej GISSystem Informacji Przestrzennej GISSys cj s j SSys cj s j S
 Taxus SI Taxus SI 
 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział wBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w 

Białymstoku Białymstoku 



P d d iP d d iPodstawy prawne sporządzania Podstawy prawne sporządzania 
planów zadań ochronnychplanów zadań ochronnychplanów zadań ochronnychplanów zadań ochronnych



Plan ochrony parku narodowegoPlan ochrony parku narodowegoy p gy p g



Zakres planu ochrony PNZakres planu ochrony PNp yp y



Akty wykonawcze do Akty wykonawcze do 
uopuopuopuop





Zakres planu ochrony Natura 2000 Zakres planu ochrony Natura 2000 
--art. 29 uopart. 29 uop



Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 marca  Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 marca  
2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu  2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu  

ochrony dla obszaru Natura 2000 ochrony dla obszaru Natura 2000 

§§ 3. 1. Zakres prac koniecznych dla sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru 3. 1. Zakres prac koniecznych dla sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru 
obejmuje:obejmuje:
1) 1) opisanie granicopisanie granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej w układzie obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej w układzie 
współrzędnych, o którym mowa w współrzędnych, o którym mowa w §§ 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 
2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);

2) 2) zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacjizgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach o obszarze i przedmiotach 
ochrony istotnych dla jego ochrony, w tym dotyczących:ochrony istotnych dla jego ochrony, w tym dotyczących:

aa) uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i) uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych iaa) uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i ) uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i 
kulturowych, kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także kulturowych, kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także 
uwarunkowań wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż uwarunkowań wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż 
obszar i celów ich ochrony.obszar i celów ich ochrony.yy

b) występowania przedmiotów ochrony oraz ich stanu, zagrożeń, wymogów i b) występowania przedmiotów ochrony oraz ich stanu, zagrożeń, wymogów i 
możliwości ochrony,możliwości ochrony,

c) istniejących i projektowanych planów studiów uwarunkowań i kierunkówc) istniejących i projektowanych planów studiów uwarunkowań i kierunkówc) istniejących i projektowanych planów, studiów uwarunkowań i kierunków c) istniejących i projektowanych planów, studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, strategii i programów dotyczących zagospodarowania przestrzennego gmin, strategii i programów dotyczących 
obszaru lub mogących mieć na niego wpływobszaru lub mogących mieć na niego wpływ;;



Partycypacja społecznaPartycypacja społeczna
Art. 29 uopArt. 29 uop



Ustawa oUstawa oUstawa o Ustawa o 
udostępnianiu udostępnianiu 

informacji informacji 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie p
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. 
zm.) 



Zakres planów ochronyZakres planów ochronyZakres planów ochrony Zakres planów ochrony 
dla dla 

Wigierskiego Parku Narodowego Wigierskiego Parku Narodowego 
iii i 

dla obszaru Natura 2000dla obszaru Natura 2000dla obszaru Natura 2000 dla obszaru Natura 2000 
„Ostoja Wigierska” „Ostoja Wigierska” 

zgodnie z wymogami zamówieniazgodnie z wymogami zamówieniazgodnie z wymogami zamówienia  zgodnie z wymogami zamówienia  



OpisOpisOpis Opis 
przedmiotu przedmiotu 
zamówieniazamówienia



P kł dP kł dPrzykład Przykład 
z SIWZz SIWZ S W S W



Etapy pracEtapy pracEtapy prac Etapy prac 

l d d dl d d dProces planistyczny prowadzący do sporządzenia Proces planistyczny prowadzący do sporządzenia 
projektów Planów składa się z następujących projektów Planów składa się z następujących 
etapów:etapów:

Etap I. WstępnyEtap I. Wstępnyp ęp yp ęp y
Etap II. Przeprowadzenie inwentaryzacji Etap II. Przeprowadzenie inwentaryzacji 

przedmiotów ochrony SOO Ostoja Wigierska iprzedmiotów ochrony SOO Ostoja Wigierska iprzedmiotów ochrony SOO Ostoja Wigierska i przedmiotów ochrony SOO Ostoja Wigierska i 
innych elementów na potrzeby planów ochronyinnych elementów na potrzeby planów ochrony
E III O i j k ó Pl óE III O i j k ó Pl óEtap III. Opracowanie projektów PlanówEtap III. Opracowanie projektów Planów

Etap IV. Konsultacje społeczneEtap IV. Konsultacje społeczne



Etap I Etap I –– wstępnywstępny

Ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad Ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad 
projektami Planów i utworzenie Zespołu Lokalnej projektami Planów i utworzenie Zespołu Lokalnej 
Współpracy:Współpracy:

1.1. organizacja prac zespołów, uzgodnienie zakresów i organizacja prac zespołów, uzgodnienie zakresów i g j p p gg j p p g
metodyk, systemu zapisu i gromadzenia danychmetodyk, systemu zapisu i gromadzenia danych

2.2. przygotowanie podkładów mapowychprzygotowanie podkładów mapowychp yg p p yp yg p p y
3.3. organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami 

interesariuszyinteresariuszyinteresariuszy,interesariuszy,
4.4. utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy,utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy,



Etap II Etap II –– Przeprowadzenie inwentaryzacji Przeprowadzenie inwentaryzacji 
przedmiotów ochrony SOO Ostoja Wigierska i innych przedmiotów ochrony SOO Ostoja Wigierska i innych p y j g yp y j g y

elementów objętych planem ochrony WPNelementów objętych planem ochrony WPN



Etap III Etap III -- Opracowanie projektów planów ochrony Opracowanie projektów planów ochrony 
dla WPN oraz dla obszaru Natura 2000 SOO Ostojadla WPN oraz dla obszaru Natura 2000 SOO Ostojadla WPN oraz dla obszaru  Natura 2000 SOO Ostoja dla WPN oraz dla obszaru  Natura 2000 SOO Ostoja 

Wigierska Wigierska 





Produkt końcowy Produkt końcowy 

Dokumentacja planu ochrony dla WPN oraz planu Dokumentacja planu ochrony dla WPN oraz planu 
ochrony dla SOO Ostoja Wigierska: ochrony dla SOO Ostoja Wigierska: y j gy j g

 operaty problemowe operaty problemowe 
 z ł znikiz ł zniki z z t dl p z z óln h i dli kz z t dl p z z óln h i dli k załączniki załączniki –– zeszyty dla poszczególnych siedlisk zeszyty dla poszczególnych siedlisk 

przyrodniczych i gatunków przyrodniczych i gatunków 

Baza danych GISBaza danych GIS



ŚŚ

Produkt końcowy Produkt końcowy 

 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla WPN ustanowienia planu ochrony dla WPN 

 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu ochrony  dla SOO Ostoja Wigierska  ustanowienia planu ochrony  dla SOO Ostoja Wigierska  p j gp j g

 Zaktualizowane SDF’yZaktualizowane SDF’y Zaktualizowane SDF yZaktualizowane SDF y


