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1. PRZEGLĄD LITERATURY I OPRACOWAŃ ŹRÓDŁOWYCH 

Analiza  piśmiennictwa  dotyczącego  zagadnień  społecznych,  gospodarczych  oraz 
zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego, obejmuje następujące 
grupy dokumentów: 

•  opracowania  strategiczne  – dokumenty opracowywane na poziomie województwa, 
powiatu oraz gmin, 

•  opracowania  planistyczne  –  dokumenty  związane  z  prowadzoną  przez  samorządy 
terytorialne  polityką  przestrzenną  głównie  na  poziomie  lokalnym  (studia  uwarunkowań  i 
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  miejscowe  plany  zagospodarowania 
przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), 

•  opracowania statystyczne – opracowania wykonane przez Główny Urząd Statystyczny 
oraz Wojewódzki Urząd Statystyczny w Białymstoku, 

•  materiały kartograficzne – mapy topograficzne i tematyczne z obszaru WPN 

•  Podczas  opracowania  diagnozy  stanu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu 
Wigierskiego  Parku  Narodowego  wykorzystano  dokumenty  o  charakterze  strategicznym, 
programowym  i  planistycznym  sporządzone  dla  województwa  podlaskiego,  powiatu 
suwalskiego,  augustowskiego  i  sejneńskiego,  oraz  gmin  Suwałki,  Nowinka,  Krasnopol, 
Szypliszki i Giby. 

•  Zapisy wymienionych poniżej dokumentów pozwalają określić podstawowe kierunki 
rozwoju  obszaru  oraz  wpływ  ustaleń  tych  dokumentów  na  przekształcenia  struktury 
funkcjonalno przestrzennej Wigierskiego Parku Narodowego. 

 

Opracowania strategiczne, dokumenty opracowane na poziomie województwa i powiatów 

Dokumenty sporządzone dla województwa podlaskiego 

•  Strategia  rozwoju  województwa  Podlaskiego  do  roku  2020  ‐  Uchwała  Nr 
XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. 

•  Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 
do 2020  roku”  ‐ Załącznik do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020  roku  ( 
Białystok 2005r) 

•  Plan gospodarki odpadami dla województwa Podlaskiego na  lata 2012‐2017przyjety 
Uchwała nr XX/233/ 12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku 

•  Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011‐2014 

•  Plan  zagospodarowania  przestrzennego  Województwa  Podlaskiego  –Uchwała 
Sejmiku Województwa Podlaskiego nr IX/80/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku  

 

Dokumenty sporządzone dla powiatów i gmin 

Powiat Suwałki 

•  Program Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2012‐2015 
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•  Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 roku 

•  Program Gospodarki Odpadami dla Powiatu Suwalskiego na lata 2008‐2011 

•  Plan  Rozwoju  Lokalnego  powiatu  Suwalskiego  na  lata  2004‐2006  oraz  2007‐2013; 
(jest dokumentem uszczegóławiającym opracowaną w  kwietniu 2004r.  „Strategię Rozwoju 
Powiatu Suwalskiego do 2015r.” i bezpośrednio z niej wynikającym) 

 

Powiat Augustów 

•  Strategia Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku  i Plan Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Augustowskiego na  lata 2007 – 2013  ‐  (Do najważniejszych problemów w zakresie 
zagospodarowania  przestrzennego  należą:  ‐brak  środków  finansowych  na  budowę  i 
modernizację  infrastruktury  drogowej;  brak  ciągu  drogowego  umożliwiającego  sprawny  i 
bezkolizyjny  ruch  drogowy  odciążający  miasto  Augustów;  ‐brak  kanalizacji  sanitarnej  na 
większości  obszarów wiejskich  powiatu;  ‐brak  systemu  segregacji  odpadów;  ‐konieczność 
uporządkowania gospodarki odpadami w powiecie; ‐ zaniedbany stan wielu zabytków.) 

•  Program  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu  Augustowskiego  na  lata  2012‐2015  z 
perspektywą na lata 2016‐2019 

 

Powiat Sejny  

•  Strategia Rozwoju Powiatu Sejneńskiego do 2013 roku 

•  Program Ochrony Środowiska Powiatu Sejneńskiego na lata 2004‐2007 

 

Opracowania planistyczne 

Gmina Suwałki 

•  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Suwałki – Załącznik nr 1 do Uchwały NR XVII/76/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 września 
2008 roku (projekt aktualizacji uzgodniony z WPN 12 grudnia 2012 roku); 

•  Uchwała Nr XXIX/197/02 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2002 r. w sprawie 
zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Suwałki  w 
miejscowości Nowa Wieś.  

•  Uchwała Nr XXIX/199/02 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2002 r. w sprawie 
zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Suwałki  w 
miejscowości Lipniak 

•  Uchwała NR XIX/159/12 Rady Gminy Suwałki  z dnia 26 kwietnia 2012  r. w  sprawie 
zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  złoża  kruszywa 
naturalnego „KRZYWE I” położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki 

•  Uchwała  NR  XXXIV/292/06  Rady  Gminy  Suwałki  z  dnia  5 maja  2006  r. w  sprawie 
uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  terenów 
położonych we wsi Krzywe, w Gminie Suwałki 
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•  Uchwała NR XXXV/303/06 Rady gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 
uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  terenów 
położonych we wsi Okuniowiec, w Gminie Suwałki 

•  Uchwała NR XXXVI/314/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 sierpnia 2006 roku sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i 
Leszczewek w gminie Suwałki 

•  Uchwał NR XXXVI/315/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, w 
gminie Suwałki 

•  Uchwała  NR  XXXVII/322/06  Rady  Gminy  Suwałki  z  dnia  29 września  2006  roku w 
sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi 
Gawrych Ruda w gminie Suwałki 

•  Uchwała  NR  XXXVII/323/06  Rady  Gminy  Suwałki  z  dnia  29 września  2006  roku w 
sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi 
Gawrych Ruda, w Gminie Suwałki 

•  Uchwała NR  III/17/06 Rady Gminy  Suwałki  z dnia 28  grudnia 2006  roku w  sprawie 
uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi  Krzywe  w 
gminie Suwałki 

•  Uchwała NR V/36/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  części obrębu Płociczno – Tartak w 
Gminie  Suwałki  –  zatwierdzonego  Uchwałą  Nr  VIII/66/07  Rady  Gminy  Suwałki  z  dnia  17 
sierpnia 2007 

•  Uchwała NR XII/109/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki 

•  Uchwała NR XIV/136/08 rady gminy Suwałki z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki 

•  Uchwała NR XIV/137/08Rady Gminy Suwałki z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części wsi  Lipniak  i  Nowa Wieś w 
gminie Suwałki 

•  Uchwała NR XIV/138/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi  Mała  Huta  w  gminie 
Suwałki 

•  Uchwała NR XVIII/184/08 Rady Gminy  Suwałki  z dnia 17 października 2008  roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

•  części wsi Płociczno‐Tartak w gminie Suwałki 

•  Uchwała NR XXIX/292/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16  listopada 2009 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki 

•  Uchwała  NR  V/37/11  Rady  gminy  Suwałki  z  dnia  29  marca  2011  r.  w  sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno‐Tartak w gminie 
Suwałki 
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•  Uchwała  NR  X/74/11Rady  Gminy  Suwałki  z  dnia  30  sierpnia  2011  r.  w  sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki w miejscowości Nowa 
Wieś 

 

Gmina Nowinka 

•  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy 
Nowinka uchwalonego uchwałą Nr VI/34/07  rady Gminy Nowinka  z dnia 28  czerwca 2007 
roku 

•  Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowinka uchwalonego uchwałą Nr VI/34/07  rady Gminy Nowinka  z dnia 28  czerwca 2007 
roku i Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowinka (dotycząca zmiany w tekście w części  III 
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Nowinka  – 
Kierunki, dotyczące ustaleń dla obszaru oznaczonego w Studium symbolem UT1) 

•  Plany miejscowe dotyczące zagospodarowania pojedynczych działek;  

•  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Walne zatwierdzony uchwałą 
Nr  XLVIII/239/98  Rady  Gminy  w  Nowince  z  dnia  18.06.1998r.,  ogłoszoną  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 2 z dnia 17.01.2000, poz. 18 

•  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi Walne  zatwierdzony 
uchwałą Nr X/69/04 Rady Gminy w Nowince  z dnia 19.01.2004  r., ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 12 z dnia 2.02.2004, poz. 258 

•  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi Walne  zatwierdzony 
uchwałą Nr X/70/04 Rady Gminy w Nowince  z dnia 19.01.2004  r., ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 12 z dnia 2.02.2004, poz. 259 

•  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi Walne  zatwierdzony 
uchwałą Nr X/71/04 Rady Gminy w Nowince  z dnia 19.01.2004  r., ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa  Podlaskiego  w  Białymstoku  Nr  12  z  dnia  2.02.2004,  poz. 
260Powiat Sejny 
 

•  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi Walne  zatwierdzony 
uchwałą Nr X/72/04 Rady Gminy w Nowince z dnia 19.01.2004 r 

 

Gmina Krasnopol 

•  Studium  Uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Krasnopol,  Uwarunkowania  i  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego,  Uchwała  Nr 
XXXIV/173/01  Rady  Gminy  Krasnopol  z  dnia  25  maja  2001r.  jednolity  tekst  stanowiący 
załącznik  nr  1  do  Uchwały  Nr  XXXVIII/218/10  Rady  Gminy  Krasnopol  z  dnia  10  listopada 
2010r. 

•  Uchwała  Nr  XXXVIII/218/10  Rady  Gminy  Krasnopol  10  listopada  2010r. w  sprawie 
zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Krasnopol”  (zmiany dotyczą ustaleń dla wsi Romanowce  i Murowany Most poza Parkiem  i 
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otuliną zmianę sporządza się w celu umożliwienia rozwoju struktury osadniczej w obrębach 
Romanowce i Murowany Most) 

•  Uchwała NR XIV/95/2012 Rady Gminy Krasnopol z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie 
przystąpienia  do  zmiany  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krasnopol (zmiana obejmuje północno‐zachodnią część gminy, opartą 
o  granicę  z  gminą  Suwałki,  gminą  Szypliszki  i  gminą  Puńsk  w  tym  obręby:  Żubronajcie, 
Wysoka  Góra,  Piotrowa  Dąbrowa,  Jegliniec,  Linówek,  Boksze  Nowe,  Orlinek,  Jeglówek, 
Czarna  Buchta  oraz  część  obrębu  Krasnopol)  ‐Zmiana  w  celu  umożliwienia:  lokalizacji 
elektrowni  wiatrowych  wraz  ze  strefą  oddziaływania  i  aktualizacji  granic  obszarów 
chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody  

•  Uchwała NR XXXVII/193/06/ Rady Gminy Krasnopol  z dnia 31  sierpnia 2006  roku w 
sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi 
Smolany  Dąb,  w  gminie  Krasnopol  (cel  planu:  wyznaczenie  terenów  pod  zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową jednorodzinną z usługami, zagrodową z funkcją 
agroturystyczną,  usługi,  drogi  publiczne  i  wewnętrzne  oraz  obiekty  i  urządzenia 
infrastruktury  technicznej  i  społecznej;  określenie  zasad  zagospodarowania  terenu 
minimalizujących  skutki  wpływu  ustaleń  planu  na  środowisko  przyrodnicze;  zmiana 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze) 

•  Program ochrony  środowiska gminy Krasnopol na  lata 2004‐2007 z uwzględnieniem 
kierunków działań w latach 2008 2011 

 

Gmina Giby 

•  Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giby – 
Uchwała Nr XXII/113/2000 Rady Gminy Giby z dnia 21 lipca 2000 roku 

 

Gmina Szypliszki 

•  Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania gminy Szypliszki, Uchwała Nr 
XIII/80/00 Rady Gminy Szypliszki  z dnia 17  lutego 2000r. Zmiany, Uchwała Nr XIII/79/2011 
Rady Gminy Szypliszki z dnia 12 grudnia 2011 

 

Opracowania statystyczne 

Podstawowe  źródło  przy  sporządzeniu  analiz  statystycznych  z  zakresu  struktury 
administracyjnej,  osadnictwa  i  ludności,  struktury  gospodarczej  oraz  użytkowania  ziemi 
stanowią dane GUS. 

Wykorzystane dane statystyczne pochodzą z następujących źródeł: 

•  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2011 roku 

•  Powszechny Spis Rolny z 2010 roku, 

•  Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2012 

•  Bank Danych Regionalnych (dostępne na http://www.stat.gov.pl/bdr) 
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Wszystkie wykorzystywane dane statystyczne GUS agregowane są do poziomu gmin stąd też, 
na  ich podstawie można  jedynie wskazywać  tendencje przekształceń  struktury  społecznej, 
gospodarczej i użytkowania gruntów dla gmin wchodzących w skład otoczeniach społeczno‐
gospodarczego WPN. 

Tam, gdzie było  to możliwe  informacje pozyskiwane były dla  jednostek niższych  (sołectwa, 
miejscowości) z urzędów gmin (np. z ewidencji ludności). 

 

Materiały kartograficzne 

Wśród analizowanych materiałów kartograficznych znajdują się: 

•  mapa topograficzna terenów Parku  

•  ortofotomapa WPN i otuliny z sierpnia 2011 roku 

•  graficzne  załączniki  do  studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  poszczególnych  gmin  i  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego. 

•  mapy o charakterze przeglądowym i tematycznym 

 

Opracowania inne 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150.j.t.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220 j.t.)) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 r. 
(Dz.U2012.647 j.t.) 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz.U2011.12.59 j.t.) 

 Ustawa  z  dnia  3  lutego  1995  r  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych. 
(Dz.U2004,121.1266 j.t.) 

 Ustawa  z  dnia  13 września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w  gminach 
(Dz.U.2012.391 j.t.) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne z 2001 r. (Dz.U2012.145 j.t.) 
 

2. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE PARKU ORAZ JEGO POWIĄZANIA PRZESTRZENNE  

Ostoja  Wigierska,  obejmująca  Wigierski  Park  Narodowy,  położona  jest  na  terenie 

województwa  podlaskiego,  w  północno  –  wschodniej  części  Polski,  sąsiadującego  z 

województwami: warmińsko  – mazurskim, mazowieckim  i na  krótkim odcinku  z  lubelskim 

(Ryc. 1).  
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Ryc. 1. Położenie Ostoi Wigierskiej w Polsce 

 

Obszar województwa podlaskiego wynosi 20187 km2
, tj. 6,5% powierzchni całego kraju i jest 

szóstym pod względem wielkości województwem w Polsce.  

Na północnym‐wschodzie województwo graniczy z Litwą (długość granicy ok. 100 km), a na 
wschodzie z Białorusią (ok. 250 km). Podlaskie stanowi wewnętrzną (z Litwą) i zewnętrzną (z 
Białorusią) granicę Unii Europejskiej .  

Podzielone  jest na 14 powiatów ziemskich  i 3 grodzkie oraz 118 gmin  i 3304 sołectw. Sieć 
osadniczą  stanowi  36 miast  i  3945 miejscowości wiejskich.  Liczba  ludności województwa 
wynosi 1200,982 tys. (2011 r. ) mieszkańców. Gęstość zaludnienia województwa wynosi 59 
osób /km2.  

Na  terenie  województwa  podlaskiego  wyodrębniono  cztery  jednostki  strukturalne 
wyróżniające  się występującymi  na  tych  obszarach  elementami  zagospodarowania  (takimi 
jak:  środowisko  przyrodnicze,  sieć  osadnicza  i  infrastruktura  techniczna)  i  dominującymi 
funkcjami oraz predyspozycjami do rozwoju funkcji gospodarczych. Wigierski Park Narodowy 
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położony  jest  w  obszarze  funkcjonalnym  Północnym  w  skład  którego  wchodzą  powiaty: 
augustowski,  sejneński,  suwalski  ziemski  i  suwalski  grodzki  (o  powierzchni  3888  km², 
obejmującym 22 gminy) (Ryc. 2. ) 

Powiat augustowski obejmuje obszar o powierzchni 1659 km2 co stanowi 8,1% powierzchni 
województwa.  W  jego  skład  wchodzi  5  gmin  wiejskich:  Augustów,  Bargłów  Kościelny, 
Nowinka,  Płaska  i  Sztabin,  1  gmina miejska  – Augustów  i  1 miejsko‐wiejska:  Lipsk.  Liczba 
ludności powiatu to 59914 osób, gęstość zaludnienia wynosi 36,1 osób/km2 

Powiat sejneński obejmuje obszar o powierzchni 856 km2, co stanowi około 4,2 % obszaru 
województwa podlaskiego. W jego skład wchodzą 4 gminy wiejskie: Giby, Krasnopol, Puńsk, 
Sejny i jedna gmina miejska: Sejny. Liczba ludności powiatu to 20969 mieszkańców, a gęstość 
zaludnienia wynosi 25 osób/km2.  

Powiat suwalski obejmuje obszar o powierzchni 1308 km2, co stanowi ok. 6,5% powierzchni 
województwa  (9 miejsce). Terytorialnie powiat dzieli się na 9 gmin wiejskich: Bakałarzewo, 
Filipów,  Jeleniewo,  Przerośl,  Raczki,  Rutka  Tartak,  Suwałki,  Szypliszki  i  Wiżajny.  Liczba 
ludności powiatu to 36120 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 28 osób/km2.  

Głównymi  ośrodkami  obsługi  tego  obszaru  są  miasta  powiatowe:  Suwałki  (69,2  tys. 
mieszkańców –2011  r), Augustów  (30,8  tys. – 2012  r.)  i Sejny  (5,66  tys. – 2012  r.). Miasto 
Suwałki pełni rolę ponadregionalnego ośrodka równoważenia rozwoju obszaru, a Augustów i 
Sejny  stanowią powiatowe wielofunkcyjne ośrodki  rozwoju. Elementami  sieci osadniczej o 
znaczeniu regionalnym w zakresie rozwoju rekreacji są: Stary Folwark, Gawrych Ruda i Wigry 
(ośrodek o znaczeniu krajowym w zakresie kultury, sztuki i wypoczynku), położone na terenie 
WPN.  
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Ryc. 2.  Położenie Ostoi Wigierskiej w województwie podlaskim, na tle granic powiatów 

 

 

Park leży na terenie trzech powiatów i czterech gmin (Ryc. 2 i 3. ): 

powiat augustowski – gmina Nowinka; 
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powiat suwalski – gmina Suwałki; 

powiat sejneński – gminy Giby i Krasnopol .  

 

Ryc. 3.  Położenie  Ostoi  Wigierskiej  na  tle  granic  administracyjnych  powiatów  i  gmin
w północnej części województwa podlaskiego 

 

W granicach WPN znajdują się następujące fragmenty gmin (tab. 1): 

 

Gmina Suwałki 

Z Wigierskim Parkiem Narodowym związana  jest wschodnia część gminy. W Parku znajduje 
się 30,12% powierzchni gminy. Obszar gminy objęty Parkiem w  jego zachodniej  i północnej 
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części  jest  zalesiony,  a  pozostałe  tereny  stanowią  grunty  rolne,  użytki  zielone  i  tereny 
zabudowane. Południową granicę gminy w WPN stanowi jezioro Wigry 

 

Gmina Krasnopol 

W  granica  Parku  znajduje  się  zachodnia  cześć  gminy  Krasnopol.  Parkiem  objęte  jest  8,3% 
powierzchni  gminy. Większość  terenów  gminy  stanowią  użytki  rolne Obszar  gminy  objęty 
Parkiem w  jego południowo wschodniej części jest zalesiony (54,17%, powierzchni gminy w 
WPN) a pozostałe  tereny  stanowią grunty  rolne, użytki  zielone; użytki  rolne  stanowią 37% 
powierzchni gminy w WPN. 

 

Gmina Nowinka 

Około 9% powierzchni gminy położona  jest w Wigierskim Parku Narodowym. Wschodnią  i 
częściowo  zachodnią  część  stanowią  lasy  (37%  powierzchni  gminy  w  WPN),  w  części 
środkowej  położone  są  tereny  rolne  (24,72%  powierzchni  gminy  w WPN),  a  na  północy 
jezioro Wigry (27% powierzchni gminy w WPN).  

 

Gmina Giby. 

Grunty  gminy  Giby  położone  w  granicach  Parku  stanowią  5,9%  jej  powierzchni.  Poza 
niewielkim obszarem użytkowanym  rolniczo  (wieś Wysoki Most) są  to  tereny  leśne  (92,4% 
powierzchni gminy w granicach WPN). 

 

Największą powierzchnię w obszarze WPN zajmuje gmina Suwałki 52,87% Najmniejszą gmina 
Krasnopol  zajmująca 9,44% powierzchni Parku. Powierzchnia  gmin Giby  i Nowinka wynosi 
odpowiednio: 25% i 12,69%. 

 

Tabela 1. Powierzchnia Parku w poszczególnych gminach 

Gmina 
Powierzchnia WPN 

Grunty WPN  Inna własność  razem 

Gmina Giby  3686,8621  87,4088  3774,2709 

Gmina Krasnopol  800,8132  624,2291  1425,0423 

Gmina Nowinka  1273,4509  641,3616  1914,8125 

Gmina Suwałki  6719,2939  1262,0364  7981,3303 

razem  12480,4201  2615,0359  15095,456 

Źródło: dane WPN stan grudzień 2012 r 

 

Grunty  prywatne  stanowią  około  17%  ogólnej  powierzchni  Parku.  Najwięcej  gruntów  nie 
będących w użytkowaniu wieczystym WPN zajmują grunty gminy Suwałki  i stanowią 8,36% 
powierzchni Parku, grunty gminy Krasnopol 4,25%, Nowinka 4,13% i Giby 0,58%.  
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3. POŁOŻENIE PRZYRODNICZE PARKU 

Ostoja Wigierska  i Wigierski  Park  Narodowy,  według  fizyczno‐geograficznej  regionalizacji 
Polski (Kondracki 2002) (Ryc. 4. ), położone są w: 

Megaregionie: Niż Wschodnioeuropejski 

Prowincji: Niż Wschodniobałtycko‐Białoruski 

Podprowincji: Pojezierza Wschodniobałtyckie 

Makroregionie: Pojezierze Litewskie 

Region  geograficzny  na  pograniczu  Litwy,  Rosji,  Białorusi  i  Polski  (jej  południowo‐
zachodni  skraj,  polska  część  Pojezierza  Litewskiego  nosi  też  nazwę  Pojezierza 
Suwalskiego),  stanowiący  część  Pojezierzy Wschodniobałtyckich.  Pojezierze  Litewskie 
wznosi  się  do  282 m  n.  p. m.  , występują  tu  liczne  jeziora  i  rzeki,  najdłuższa  rzeka 
Niemen, pojezierze  jest znacznie zalesione. Leży w całości w dorzeczu Niemna, polska 
część cechuje się największym w Polsce kontynentalizmem klimatu. W skład Pojezierza 
Litewskiego  na  terenie  Polski  wchodzą:  Puszcza  Romincka,  Pojezierze 
Zachodniosuwalskie,  Pojezierze  Wschodniosuwalskie  i  Równina  Augustowska 
(Wikipedia) 

Mezoregionach: Pojezierze Wschodniosuwalskie i Równina Augustowska.  

Pojezierze Wschodniosuwalskie– mezoregion  stanowiący wschodnią  część  Pojezierza 
Litewskiego. Na  terenie  Polski  region  od  zachodu  z  Puszczą  Romincką  i  Pojezierzem 
Zachodniosuwalskim  (granica  biegnie  częściowo  górnym  biegiem  Czarnej  Hańczy  i 
Błędzianki)  a  od  południa  z  Równiną  Augustowską.  Region  leży  głównie  w  woj. 
podlaskim, z zachodnim krańcem na terenie woj. warmińsko‐mazurskiego.  

Pojezierze Wschodniosuwalskie  jest  regionem  o  dużym  urozmaiceniu  topograficznym 
(wały morenowe, drumliny, kemy  i ozy). Region odznacza się znacznym wzniesieniem 
nad poziom morza (Rowelska Góra – 298 m i Krzemieniucha – 289 m), a także głębokim 
rynnami  ‐ m.  in.  jezioro  Hańcza  –  najgłębsze  na  niżu  europejskim. W mezoregionie 
przeważa  klimat  kontynentalny.  W  obrębie  Pojezierza  Wschodniosuwalskiego  leżą 
Sejny.  

Mezoregion  Równiny  Augustowskiej  jest  równiną  sandrową,  której  powierzchnia  w 
granicach Polski wynosi ok. 1. 170 km². Nachylona jest od północy (ok. 150 m n. p. m. 
na  wysokości  Suwałk)  w  kierunku  południowym  (ok.  120  m  n.  p.  m.  w  okolicach 
Augustowa). Większą  część  równiny  zajmuje  Puszcza  Augustowska.  Na  jej  obszarze 
znajdują się  liczne  jeziora. Największe z nich to: Wigry (w granicach równiny  leży  jego 
południowa część), Sajno, Białe Augustowskie, Necko, Serwy, Kalejty, Studzieniczne. Na 
południowo‐zachodnim krańcu regionu leży miasto Augustów. (Wikipedia) 
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Ryc. 4.  Położenie Ostoi Wigierskiej na tle granic mezoregionów wg Kondrackiego (2002) 

 

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną (Matuszkiewicz 2008) Ostoja Wigierska położona jest 
w: 

Prowincji Środkowoeuropejskiej 

Podprowincji Środkowoeuropejskiej Właściwej 

Dziale Północnym Mazursko‐Białoruskim 

Krainie Augustowsko‐Suwalskiej 

Okręgu Pojezierza Suwalskiego 

Podokręgach: Gibsko‐Suwalskim i Sejeńskim (Ryc. 5. ) 
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Ryc. 5.  Położenie Ostoi Wigierskiej na tle regionalizacji geobotanicznej: 

F. 2. 1 – Okręg Pojezierza Suwalskiego (podokręgi: F. 2. 1. f – Sejneński, F. 2. 1. e – Gibsko‐Suwalski), 

F. 2. 2 – Okręg Puszczy Augustowskiej, F. 3a – Podkraina Biebrzańska, 

F. 3b – Podkraina Białostocko‐Wołkowyska, F. 1b – Podkraina Wschodniomazurska 

(oprac. na podstawie: Matuszkiewicz J. M. , 2008. Geobotanical regionalisation of Poland 

(Regionalizacja geobotaniczna Polski), IGiPZ PAN, Warszawa, 2008) 

 

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo‐leśną, stosowaną głównie w gospodarce  leśnej (DGLP 
2003),  Ostoja Wigierska  zlokalizowana  jest  w  II  Krainie Mazursko‐Podlaskiej,  obejmując 
fragmenty  Mezoregionu  Pojezierza  Ełcko‐Suwalskiego  (II.  1.  d;  część  północna  Ostoi)  i 
Mezoregionu Wigierskiego (II. 4. a; część południowa)(Tab. 2).  
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W  tym miejscu uzupełnienie z uwzględnieniem opracowania „Regionalizacja przyrodniczo  ‐  
leśna Polski 2010”, Zielony R., Kliczkowska A., CILP 2012 

 

Tabela 2. Charakterystyka ekologiczna mezoregionów (DGLP 2003) 

Jednostki 

przyrodniczo‐leśne 

Dominujący utwór 

geologiczny 

Dominujący typ 

krajobrazu 

naturalnego 

Dominujące zespoły 

potencjalnej roślinności 

naturalnej 

1. Dzielnica Pojezierza 

Mazurskiego 

d.  Mez.  Pojezierza 

Ełcko‐Suwalskiego 

gliny  zwałowe,  piaski  i  żwiry 

ozów lub moreny czołowej 

pagórkowaty 

pojezierny  

 

Tilio‐Carpinetum 

odm. mazurska 

4.  Dzielnica  Puszczy 

Augustowskiej 

a. Mez. Wigierski 

piaski  akumulacji  lodowcowej 

z  głazami  na  utworach 

sandrowych 

sandrowy pojezierny  Pino‐Quercetum 

 

Według  aktualnych map  Banku  Danych  o  Lasach,  Ostoja Wigierska  obejmuje  fragmenty 
Mezoregionu Wigier  i Rospudy, Mezoregionu Puszczy Augustowskiej  i skrawki Mezoregionu 
Pojezierza Suwalskiego (Ryc. 6. ) 
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Ryc. 6. Ryc. 6. Położenie Ostoi Wigierskiej na tle regionalizacji przyrodniczo‐leśnej 

Kolorem niebieskim oznaczono regiony wg DGLP (2003): 1 – Dzielnica Pojezierza Mazurskiego 

(1. d ‐ Mezoregion Pojezierza Ełcko‐Suwalskiego), 4 – Dzielnica Puszczy Augustowskiej 

(4. a – Mezoregion Wigierski), 5 – Dzielnica Wysoczyzny Białostockiej. Kolorem czarnym oznaczono 

mezoregiony wg Banku Danych o Lasach (BULiGL 2013).  

 

Według  regionalizacji nasiennej  (regionów pochodzenia  leśnego materiału podstawowego) 
cały  obszar Ostoi  położony  jest w  regionie  nr  204,  obejmującego  gminy: Augustów, Giby, 
Krasnopol, Lipsk, Nowinka, Płaska, Raczki, Sejny, Suwałki i Sztabin (Ryc. 7).  
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Ryc. 7. Położenie  Ostoi  Wigierskiej  na  tle  regionów  pochodzenia  leśnego  materiału 
podstawowego 

(oprac. na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 201, poz. 1481) oraz 

Banku Danych o Lasach) 

 

Pod względem regionalizacji hydrologicznej, Ostoja Wigierska położona jest w zlewni Niemna 
i  częściowo  (południowe  fragmenty)  w  zlewni  Wisły  (region  Wisły  Środkowej)  (Ryc.  8). 
Zgodnie  z podziałem hydrologicznym na  scalone  części wód powierzchniowych,  grupujące 
zlewnie elementarne. Zasilanie Ostoi  i odprowadzanie wód powierzchniowych następuje ze 
zlewni: 

SW2304 – Czarna Hańcza do wypływu z jeziora Hańcza 

SW2305– Czarna Hańcza od wypływu z jeziora Hańcza do jeziora Wigry 
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SW2306 – dopływ z jeziora Staw i jezioro Wigry 

SW2307 – Piertanka z jeziora Krzywe, Pierty 

SW2308 – Czarna Hańcza od jeziora Wigry do Gremzdówki włącznie 

SW2309 – Czarna Hańcza od Gremzdówki do granicy państwa 

Ryc. 8. Położenie  Ostoi  Wigierskiej  na  tle  dorzeczy:  1  –  Niemna,  2‐  Wisły,  3‐  Pregoły
oraz scalonych części wód i zlewni elementarnych 

(oprac. na podstawie mapy KZGW) 



Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska  25 

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Taxus SI 

Według  danych  Państwowej  Służby  Hydrogeologicznej,  Ostoja  Wigierska  obejmuje 
fragmenty dwóch jednolitych części wód podziemnych, oznaczonych numerami 23 i 34: 

 

Nr JCWPd: 23 

Powierzchnia: 1965,47 km2 

Region: Niemna 

Województwo: podlaskie 

Powiaty: Suwałki, Suwałki‐miasto, Sejny, Augustów 

Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995  r.  : mazursko‐podlaski 
(II) 

Głębokość występowania wód słodkich ok. 400‐500 m 

 

Nr JCWPd: 34 

Powierzchnia: 7106,56 km2 

Region: Środkowej Wisły 

Województwo: podlaskie i warmińsko‐mazurskie 

Powiaty: Giżycko, Olecko Gołdapskie, Suwałki, Suwałki‐miasto, Ełk, Augustów, Sokółka, 

Pisz, Grajewo, Mońki, Białystok, Kolno, Łomża 

Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r. : mazursko‐podlaski 

(II) i mazowiecki 

Głębokość występowania wód słodkich ok. 300 m 

 

Według Wstępnej Ocena Ryzyka Powodziowego  (WORP), opracowanej przez KZGW  (2011), 
na  terenie Ostoi  ani w  jej  pobliżu  nie występują  obszary  narażone  na  niebezpieczeństwo 
powodzi. Nie ma  tu  także, zgodnie z danymi PSH, obszarów zagrożonych podtopieniami w 
rejonie dolin rzecznych.  

 

W otoczeniu Wigierskiego Parku Narodowego  i Ostoi Wigierskiej występują  liczne obszary 
objęte  różnymi  formami  ochrony  przyrody  i  krajobrazu  (Ryc.  9).  Od  wschodu  Ostoja 
Wigierska graniczy z obszarem Natura 2000 PLH200007 Pojezierze Sejneńskie a od południa z 
obszarem  Natura  2000  PLH200005  Ostoja  Augustowska.  Obszar  Wigierskiego  Parku 
Narodowego  i  prawie  cały  teren Ostoi Wigierskiej  jest  częścią  obszaru  specjalnej  ochrony 
ptaków  PLB  200002  Puszcza  Augustowska. W  kierunku  północno‐zachodnim  i  północno‐
wschodnim od Ostoi wigierskiej wyznaczone  zostały pasy obszaru chronionego krajobrazu: 
Pojezierze Północnej Suwalszczyzny.  
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Ryc. 9.  Obszarowe formy ochrony przyrody w otoczeniu Ostoi Wigierskiej: 

1 – SOO, 2 – SOO+OSO, 3 – OSO, 4 – rezerwaty przyrody, 5 – obszary chronionego krajobrazu.  

(oprac. na podstawie danych : http://geoserwis. gdos. gov. pl)  
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4. CHARAKTERYSTYKA  I  OCENA  AKTUALNEGO  STANU  ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO ORAZ PLANÓW JEGO ROZWOJU 

4.1. Aktualne zagospodarowanie przestrzenne  

4.1.1. Struktura użytkowania gruntów i osadnictwo w WPN 

Struktura użytkowania gruntów w WPN przedstawia się następująco (Tab. 3): 

 lasy  stanowią  61,76%  powierzchni  Parku  (w  tym  lasy  nie  będące własnością  Parku 

zajmują 4,27%) 

 grunty orne stanowią 11,5% powierzchni Parku (w tym grunty nie będące własnością 

Parku zajmują 88,8%);  

 użytki zielone stanowią 3,68%(w tym własność prywatna 75,5%); 

 grunty  pokryte  wodami  stanowią  19,2%  powierzchni  Parku  (w  tym  własność 

prywatna 0,1%) 

Tabela 3. Struktura użytkowania gruntów WPN 

Gmina  lasy i grunty leśne  grunty orne 

(R, B‐R, W‐R i inne) 

użytki zielone 

(Ł, Ps, B‐Ł, B‐Ps, 

W‐Ł, W‐Ps i inne 

Razem 

( z gruntami 
pokrytymi wodami, 

nieużytkami i 
pozostałymi 
gruntami) 

grunty 
WPN 

inna 
własność 

grunty 
WPN 

inna 
własność 

grunty 
WPN 

inna 
własność 

Giby  3477,02  10,74  49,04  46,12  16,12  8,78  3774,2709 

Krasnopol  677,4426  94,5035  55,8324  353,6284  26,2324  91,9294  1425,0423 

Nowinka  663,8907  83,3449  16,2388  457,0431  11,1866  51,3437  1914,8125 

Suwałki  4122,0669  193,1911  90,378  668,334  82,5269  267,0979  7981,3303 

Razem  8940,4202  381,7795  211,4892  1525,1255  136,0659  419,151  15095,456 

Źródło: dane WPN, stan grudzień 2012 

 

Na terenie WPN położonych jest, w całości lub częściowo, 18 miejscowości: 

w  gminie  Suwałki  wsie:  Burdeniszki,  Cimochowizna,  Czerwony  Folwark,  Gawrych  Ruda, 
Krzywe, Leszczewek. Leszczewo, Magdalenowo Wigry, Piertanie, Stary Folwark i Tartak; 

w gminie Nowinka wsie: Bryzgiel i Krusznik; 

w gminie Krasnopol wsie: Czerwony Krzyż, Maćkowa Ruda, Mikołajewo i Rosochaty Róg; 

w gminie Giby wieś Wysoki Most. 

W  całości  w  granicach  Parku  położone  są  miejscowości:  Cimochowizna,  Leszczewo, 
Leszczewek, Stary Folwark i Czerwony Krzyż. 
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4.1.2. Infrastruktura drogowa i kolejowa 

Nadrzędny  układ  komunikacyjny  Suwalszczyzny  stanowi  droga  krajowa  nr  8  (z Warszawy 
poprzez  Białystok,  Augustów,  Suwałki  do  miejscowości  granicznej  Budzisko)  i  drogi 
wojewódzkie:  

 droga Nr 653  Sedranki – Bakałarzewo –Suwałki –  Sejny – Poćkuny do przejścia 
granicznego w Ogrodnikach (przebiegająca przez teren Parku), 

 droga Nr 652 Kowale Oleckie – Suwałki, 

 droga Nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka‐Tartak. 

Podstawowy układ dróg uzupełnią drogi powiatowe i gminne.  

Drogi powiatowe  i gminne są bardzo ważnymi elementami systemu  transportowego gmin, 
szczególnie  z  punktu  widzenia  gospodarki  i  funkcji  lokalnych.  Zapewniają  one  realizację 
dogodnych połączeń  z układem  zewnętrznym  tj. układem dróg wojewódzkich  i krajowych. 
Większość  odcinków  dróg  zaliczanych  do  lokalnego  systemu  drogowego  nie  spełnia 
wymagań w zakresie parametrów  technicznych  i użytkowych,  liczby włączeń, zasad obsługi 
terenów przyległych. 

 

Przez obszar Parku i otuliny przebiegają następujące drogi: 

 droga Nr 1149B Suwałki (ul. Utrata) – Płociczno – do drogi 1150B 

 droga Nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie 

 droga Nr 1151B Suwałki – Sobolewo, 

 droga Nr 1152B Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark, 

 droga Nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki, 

 droga Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń, 

 droga Nr 1171B Ryżówka – Mikołajewo – Maćkowa Ruda, 

 droga Nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B, 

 droga Nr 1180B Tartak – Piertanie – Wysoka Góra, 

 droga Nr 1181B od drogi 653 – Stary Folwark – do drogi 653 

 droga Nr 40753 Żubrówka‐Maćkowa Ruda‐Wysoki Most‐ Pogorzelec ‐ Giby, 

 droga Nr 40754 Ryżówka ‐ Mikołajewo ‐ Maćkowa Ruda, 

 droga Nr 40827 Wysoki Most ‐ Sarnetki ‐ Frącki, 

 droga Nr 1199B Nowinka – Monkinie ‐ Bryzgiel 

 droga Nr 102363B Monkinie – Krusznik ‐ Zakąty 

 droga Nr 102364B Bryzgiel – Krusznik 

 droga Nr 1201B – od drogi 1150B‐Bryzgiel‐Macharce 
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 4024039 Wysoki Most ‐ Studziany Las ‐ Frącki, 

 4024041 Wysoki Most ‐ Buda Ruska, 

 4024042 droga przez wieś Wysoki Most 

 4024043 droga przez wieś Wysoki Most II, 

 4024044 Wysoki Most ‐ Czerwony Krzyż, 

 4024045 Sarnetki ‐ Czerwony Krzyż 

Stan dróg gminnych jest bardzo zróżnicowany.  

W najbliższych  latach planowany  jest remont  i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 653 na 
odcinku Suwałki – Sejny wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż całego modernizowanego 
odcinka. W remontowanym odcinku drogi przewidziano budowę przepustów z obustronnymi 
płotkami dla płazów i małych zwierząt (w miejscach ich naturalnych migracji). 

Północno‐zachodnią  granicę  otuliny  Parku  stanowi  linia  kolejowa  wychodząca  z  miasta 
Suwałki,  w  kierunku  Trakiszek  (przejście  graniczne  na  Litwę).  Stan  torów  i  podtorza  linii 
można  określić  jako  średni.  Pomiędzy  wsiami  Płociczno  i  Krusznik  funkcjonuje  kolejka 
wąskotorowa, wykorzystywana do przewozów turystycznych. 

 

4.1.3. System wodociągowy  

Na terenie gmin zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć wgłębnych oraz studni kopanych. W 
gminach  wchodzących  w  skład WPN  system  wodociągowy ma  na  obszarze  Parku  gmina 
Suwałki  i  Nowinka,  gmina  Krasnopol  posiada  sieć  wodociągową  jedynie  w  rejonie 
miejscowości gminnej. 

 

Gmina Suwałki 

Mieszkańcy  gminy  Suwałki  w  wodę  zaopatrywani  są  z  sieci  wodociągowej,  wodociągów 
zagrodowych  i  studni  kopanych.  Wszystkie  wsie  w  gminie  posiadają  sieć  wodociągową. 
Długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 132 km. Zwodociągowanie gminy wynosi 72 %. Stan 
techniczny sieci jest zadowalający. 

 

Gmina Nowinka 

Na  dzień  9.08.2004 w  gminie Nowinka  zwodociągowane były  następujące wsie: Nowinka, 
Bryzgiel, Barszczowa Góra, Cisówek, Gatno  II, Józefowo, Juryzdyka, Olszanka, Osińska Buda, 
Pijawne Ruskie i Pijawne Wielkie, Podnowinka, Sokolne i Szczepki. 

Sieć gminna czerpie wodę z dwóch ujęć. Ujęcie w Nowince ma 2 studnie: SW1 o głębokości 
50 m i SW2 o głębokości 53 m. 

Ujęcie wody w Bryzglu ma również 2 studnie: SW1 o głębokości 31,5 m i SW2 o głębokości 32 
m. 

 

Gmina Giby  
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Gmina posiada około 120 km sieci wodociągowej, z której korzysta obecnie 504 gospodarstw 
domowych. Roczne zużycie wody należy do najniższych w województwie podlaskim i wynosi 
około 7 m³ /os. Stopień zwodociągowania gminy wynosi 80%. Źródłami zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gminy  są 2 ujęcia wody  zlokalizowane w miejscowości Giby,  z których woda 
rozprowadzana jest wodociągiem gminnym.  

 

Gmina Krasnopol 

Stopień  zwodociągowania gminy wynosi 35 %.  Łączna długość  sieci wodociągowej  to 44,7 
km. Liczba przyłączy wodociągowych: 379 sztuk. Aktualnie na terenie gminy eksploatowane 
jest  jedno gminne ujęcie wody w miejscowości Krasnopol. Ujęcie eksploatowane  jest przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o  . Pobór wody odbywa się ze 
studni wierconej  na  głębokości  42,5 m  i wydajności  eksploatacyjnej  125 m³/h.  Zgodnie  z 
pozwoleniem wodnoprawnym pobór wody będzie wynosił 24,3 m3/h i 420 m3/dobę. Zasoby 
eksploatacyjne ujęcia w miejscowości Krasnopol zostały zatwierdzone w wysokości 125 m³/h  

 

4.1.4. System kanalizacyjny 

System  kanalizacyjny  gminy  Nowinka  i  Suwałki  obsługiwany  jest  przez  oczyszczalnie  w 
Bryzglu i w Suwałkach.  

W Bryzglu  funkcjonuje oczyszczalnia mechaniczno‐biologiczno‐chemiczna o podwyższonym 
usuwaniu biogenów, o przepustowości 100 m3/dobę.  

Miasto  Suwałki  posiada  nowoczesną,  mechaniczno‐biologiczno‐chemiczną  oczyszczalnię 
ścieków, o przepustowość 28,5 tys. m³/dobę zlokalizowaną na wschodzie miasta przy drodze 
wyjazdowej na Sejny. Zapewnia ona wysoki stopień oczyszczania i stwarza dogodne warunki 
rozwoju systemu odprowadzania ścieków dla miasta oraz okolicznych wsi i osiedli. 

Na  terenie gminy Giby  i Krasnopol brak  jest  sieci  kanalizacji  sanitarnej;  ścieki  z budynków 
mieszkalnych odprowadzane  są do  szamb. Brak  jest  również oczyszczalni  ścieków,  co przy 
zwodociągowaniu dużej liczby wsi stanowi zagrożenie dla środowiska. 

Kanalizacja deszczowa funkcjonuje poza społeczno‐gospodarczym obszarem WPN, w mieście 
Suwałki. 

 

4.1.5. Energetyka i ciepłownictwo 

Energetyka  

Teren  Gminy  Suwałki  zasilany  jest  w  energię  elektryczną  z  krajowego  systemu 
energetycznego poprzez państwową sieć wysokich napięć. Głównym punktem zasilania  jest 
stacja  220/110  kV  w  Nowej  Wsi  Ełckiej.  Dostarczanie  energii  elektrycznej  dla  potrzeb 
odbiorców na terenie gminy odbywa się liniami napowietrznymi 110 kV poprzez dwie stacje 
RPZ 110/20 kV „Hańcza”  i „Piaskowa” zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta 
Suwałki.  Sieć  energetyczna  gminy Nowinka  obejmuje  ponad  600  gospodarstw  (gmina  jest 
zelektryfikowana w 100%). 
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Bezpośrednia  obsługa  odbiorców  gminy  Krasnopol  realizowana  jest  z  istniejących  stacji 
transformatorowych 20/0,4 kV poprzez napowietrzne linie niskiego napięcia istniejące i oraz 
przyłącza nn ‐ 0,4 kV napowietrzne i kablowe. 

Źródłem zasilania w energię elektryczną gminy Giby  jest stacja 110/20 kV zlokalizowana w 
Sejnach. Stan sieci SN i nn nie jest najlepszy. Część sieci wymaga modernizacji i uzupełnień. 

 

Ciepłownictwo 

Na  terenie  gmin  wchodzących  w  skład  WPN  nie  ma  systemów  zaopatrzenia  w  ciepło. 
Budynki ogrzewane są z kotłowni lokalnych. 

 

4.1.6. Zagospodarowanie odpadów 

Nieselekcjonowane  odpady  z  terenu  gmin  zbierane  są  w  kontenerach,  a  następnie 
wywożone  na:  wysypisko  śmieci  w  Augustowie,  składowisko  odpadów  komunalnych  w 
miejscowości  Zielone  Kamedulskie,  na  teren  zbiórki  odpadów  zmieszanych  oraz  ich 
deponowania na składowisku w Marynowie lub do Zakładu Utylizacji Odpadów w Suwałkach. 
Wybrane frakcje odpadów komunalnych mieszkańcy zagospodarowują we własnym zakresie. 
Odpady mające właściwości energetyczne  (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, 
co  w  przypadku  tworzyw  sztucznych  należy  uznać  za  zjawisko  bardzo  niebezpieczne  dla 
środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów). Również część nieodebranych odpadów 
trafia do środowiska w sposób niekontrolowany, na tzw. dzikie wysypiska. 
 
Ustawa  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 
(Dz.U.2012.391  j.t.) wprowadza  zasadnicze  zmiany w  systemie  gospodarowania  odpadami 
komunalnymi,  obowiązującym  do  tej  pory  w  każdej  gminie,  zobowiązując  wszystkie 
samorządy  do  odbioru  od  właścicieli  nieruchomości  wytwarzanych  przez  nich  odpadów 
komunalnych.  
Oznacza  to,  że  dotychczasowe  umowy  zawierane  indywidualnie  przez  mieszkańców  lub 
zarządców  nieruchomości  (np.  spółdzielnie,  wspólnoty)  z  przedsiębiorcami  odbierającymi 
odpady przestaną obowiązywać po 1.07.2013 r.  
Od 1.07.2013  r. właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania na  rzecz  gmin 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze stawką, ustaloną w 
drodze  uchwały  ,a  gminy  będą  opłacać  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  oraz  punkt 
selektywnego zbierania odpadów.  
Dzięki  równej, bez względu na  ilość wytworzonych w danym okresie odpadów,  stawce  za 
odbiór  odpadów  nikomu  nie  będzie  opłacało  się  podrzucać  śmieci  ani  do  lasu  ani  do 
sąsiadów. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach 
czy wywożeniem do lasu.  
 
Zgodnie z zapisami ustawy gminy zobowiązane są do:  

o zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy;  

o zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na  których  nie  zamieszkują mieszkańcy,    a  powstają  odpady  komunalne  (tzn. 
nieruchomość  letniskowa,  nieruchomość  na  terenie  której  prowadzona  jest 
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działalność  handlowa,  usługowa,  produkcyjna  lub  o  charakterze  użyteczności 
publicznej);  

o stworzenia  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  do  którego 
mieszkańcy będą przekazywać odpady, sprawiające kłopot w zagospodarowaniu;  

o sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu;  
o prowadzenia  działań    informacyjnych  i  edukacyjnych w  zakresie  prawidłowego 

gospodarowania odpadami.  

 

4.1.7. Eksploatacja surowców 

Na obszarze Gminy Suwałki, według stanu na 30 września 2012 roku, zinwentaryzowano 64 
udokumentowane, w różnym stanie wykorzystania, złoża kruszywa naturalnego. 

Według  stanu  na  30  września  2012  roku  na  terenie  Gminy  Suwałki  znajduje  się  39 
udokumentowanych  złóż  kruszywa  naturalnego  posiadających  koncesję  na  wydobycie 
(tereny górnicze),l w  tym 22  czynne  zakłady górnicze. W otulinie Parku  zarejestrowane  są 
następujące złoża kruszywa: 

o  Lipniak (powierzchnia złoża 0,24 ha), 

o  Sobolewo – Krzywe, 

o  Sobolewo II (powierzchnia złoża i terenu górniczego 10,83 ha), 

o  Sobolewo III. 

 

Na terenie gminy Giby istnieje kilka małych, dzikich wyrobisk, gdzie eksploatuje się kruszywo 
na  potrzeby  lokalne.  Udokumentowane  zasoby  surowców  obejmują  złoża  kruszywa 
naturalnego na potrzeby budownictwa i drogownictwa w miejscowościach: 

o  Giby (zasoby określane na 141,30 tys. ton), 

o  Kukle (zasoby określane na 321,00 tys. ton), 

o  Tartaczysko (zasoby określane na 157,0 tys. ton). 

Zasoby  surowców mineralnych  w  postaci  piasku  ze  żwirem  eksploatowane  są  jedynie  w 
miejscowości Giby, dwa pozostałe złoża nie są eksploatowane. 

 

Gmina Nowinka jest mało zasobna w surowce mineralne. Występujące surowce to pospolite 
kopaliny: piaski i żwiry. Na terenie gminy Nowinka znajdują się dwa udokumentowane złoża 
kruszywa  (żwiru):  w  okolicy  wsi  Monkinie  oraz  wsi  Szczebra.  Nieeksploatowane  złoże 
znajduje się również w pobliżu wsi Bryzgiel. Złoże znajduje się na terenie Wigierskiego Parku 
Narodowego, gdzie istnieje prawne przeciwwskazanie do eksploatacji. 

 

Na terenie gminy Krasnopol nie prowadzi się eksploatacji kruszywa naturalnego. 
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4.2. Plany rozwoju 

4.2.1. Plany wojewódzkie 

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 

Strategia  Rozwoju Województwa  Podlaskiego  do  roku  2020  została  przyjęta  Uchwałą  Nr 
XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r.  

Nadrzędną  funkcją  ‐ misją Strategii  jest aktywny  i zrównoważony rozwój z wykorzystaniem 
walorów środowiska naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego.  

 

Misja obejmuje takie aspekty jak:  

1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa realizowane poprzez: 

‐ rozwój infrastruktury drogowej i technicznej,  

‐ rozbudowę infrastruktury teleinformacyjnej,  

‐ zwiększenie zainteresowania inwestowaniem w rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków  oraz  usuwania  i  unieszkodliwiania  odpadów 
stałych, 

‐  inwestycje  w  infrastrukturę  badawczo‐rozwojową,  aby  wykorzystać  potencjał 
akademicki regionu.  

2. Rozwój  zasobów  ludzkich  zgodnie  z potrzebami  rynku pracy  realizowane między  innymi 
poprzez: 

‐ poszukiwanie sposobów na dostosowanie się do aktualnej sytuacji na rynku pracy, 

‐ wspieranie działań na rzecz kobiet na rynku pracy oraz osób podejmujących działalność 
gospodarczą, 

‐ dążenie do aktywnego  zarządzania posiadanymi  zasobami  ludzkimi w celu  łagodzenia 
skutków  bezrobocia w  różnych  obszarach województwa,  a  także  stwarzanie  szans  na 
przekwalifikowanie  i  podtrzymanie  aktywności  zawodowej  w  bliższym  lub  dalszym 
otoczeniu  jest  jednym  z  najważniejszych  działań  prowadzących  do  szeroko  pojętego 
rozwoju regionalnego,  

‐ szkolenia i przekwalifikowania zawodowe zarówno dla pracujących, bezrobotnych, jak i 
uczestniczącej w tym procesie kadry dydaktycznej, która zwiększy mobilność zawodową 
mieszkańców, 

‐  Podniesienie  konkurencyjności  podlaskich  firm  w  aspekcie  krajowym  i 
międzynarodowym realizowane między innymi poprzez:  

‐ stosowanie nowych technologii bezpiecznych dla środowiska,  

‐ tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, 

‐  opracowanie  odpowiadającej  potrzebom  oferty  szkoleniowo‐edukacyjnej,  jak 
również  wsparcie  finansowo‐kredytowe  osób  zamierzających  rozpocząć  bądź 
rozszerzyć działalność gospodarczą.  

3. Ochrona środowiska naturalnego realizowana poprzez:  
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‐ zapobieganie powstawaniu negatywnych skutków oddziaływania rozwoju cywilizacji na 
środowisko  (zmniejszenie  zatłoczenia  dróg,  zwiększenie  ich  przepustowości,  poprawa 
płynności i bezpieczeństwa ruchu), 

‐ inwestycje w infrastrukturę z zakresu ochrony środowiska, 

‐  stały  monitoring  obiektów  zagrażających  środowisku  oraz  tras  przewozu 
niebezpiecznych środków przez teren województwa, 

‐  wyznaczenie  składowisk  i  oczyszczalni  ścieków  do  przyjmowania  tzw.  odpadów 
poakcyjnych,  

‐ działania edukacyjne  i  informacyjne, mające na celu prewencję powstawania zagrożeń 
wynikających ze wzrastającej konsumpcji indywidualnej.  

4.  Rozwój  turystyki  z wykorzystaniem walorów  przyrodniczych  i  dziedzictwa  kulturowego 
realizowany poprzez:  

‐ podwyższenie standardów bazy turystycznej i sportowej, a także zwiększenie nakładów 
na kulturę i sztukę oraz promocję regionu;  

‐  opracowanie  odpowiednich  projektów  wydłużających  sezon  turystyczny,  w 
szczególności  zimowy,  ułatwień  inwestycyjnych,  kompleksowego  zagospodarowania 
turystycznego,  innowacyjności,  a  także  poprzez  tworzenie  nowych  miejsc  pracy  w 
sektorze  turystycznym  i  około  turystycznym;  doprowadzi  to  do  powstania  nowych 
produktów  turystycznych  oraz  wydłużenia  okresu  pobytu  turystów  w  województwie, 
generując  dodatkowe  zyski  w  tej  branży,  tym  samym  zapewniając  mieszkańcom 
dodatkowe dochody 

‐  wspieranie  instytucji  zajmujących  się  kulturą  i  sztuką,  rozbudowa,  modernizacja  i 
zwiększenie dostępności do obiektów kulturalnych.  

5. Wykorzystanie  przygranicznego  i  transgranicznego  położenia województwa  realizowany 
między innymi poprzez:  

‐ współpracę regionów przygranicznych z Białorusią  i Litwą.  Istotne są również kontakty 
gospodarcze  z Ukrainą,  Rosją  i  krajami  nadbałtyckimi  (utrzymanie  dobrych  stosunków 
społeczno‐ekonomicznych,  aby województwo  podlaskie  stało  się  łącznikiem  pomiędzy 
krajami wschodniej i zachodniej Europy).  

6.  Rozwój  rolnictwa  i  tworzenie  warunków  wielofunkcyjnego  rozwoju  wsi  realizowany 
poprzez: 

‐  zapewnienie  na  obszarach  wiejskich  równie  dogodnych  warunków  dostępu  do 
infrastruktury  technicznej,  co  na  obszarach  miejskich,  przyniesie  efekt  w  postaci 
zwiększenia  atrakcyjności  tych  obszarów  jako  mieszkalnych,  produkcyjnych  i 
rekreacyjnych; wspieranie działalności na rzecz rozwoju gospodarki  leśnej  i  innych form 
działalności gospodarczej wykorzystującej lasy – np. : turystyki wiejskiej.  

 
W  chwili  obecnej  opracowywana  jest  aktualizacja  Strategii  Rozwoju  Województwa 
Podlaskiego  (Projekt  z  dnia  19  marca  2013  roku,  Załącznik  nr  1  do  Uchwały  nr 
150/2157/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 marca 2013). 
 W aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 wprowadzono 
szereg zmian w stosunku do Strategii opracowanej w roku 2006. Są to m.in.: 
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 uspołecznienie procesu opracowania dokumentu – zastosowanie partnerskiego 
modelu budowania strategii wspólnie z jej interesariuszami; 

 odniesienie do nowej generacji dokumentów strategicznych zarówno europejskich, 
jak też krajowych (między innymi Europa 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju do roku 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020, Średniookresowa 
Strategia Rozwoju Kraju 2020, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030); 

 przesunięcie rejestracji najważniejszych procesów społeczno‐gospodarczych o około 
6‐7 lat; 

 wprowadzenie klasycznego kompleksowego modelu analizy SWOT; 

 wprowadzenie kategorii obszarów strategicznej interwencji (OSI) oraz zastosowanie 
podejścia terytorialnego; 

 zmiana siatki struktury Strategii, którą tworzą: cele strategiczne, cele operacyjne oraz 
zestawienie kierunków działań (trzy poziomy); w poprzedniej strategii były to: cele 
strategiczne, priorytety, działania oraz konkretne projekty (cztery poziomy); 
proponowane obecnie rozwiązanie jest możliwe w sytuacji tożsamości horyzontu 
czasowego strategii wojewódzkiej i nowej generacji programów operacyjnych 
dotyczących perspektywy finansowej 2014‐2020; 

 zasadnicza zmiana w zakresie systemu realizacji, w tym monitorowania Strategii; 

 zastąpienie misji nową wizją województwa podlaskiego i korekta celów Strategii 

 

Plan gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2009‐2012 

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego został przyjęty Uchwałą Sejmiku 
Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/407/09  z dnia 28  grudnia 2009  r. Dokument  zawiera 
analizę  stanu  gospodarki  odpadami  w  województwie  w  podziale  na  rodzaje  odpadów, 
głównych problemów oraz wyznacza  cele  i działania  zmierzające do poprawy  tego  stanu  i 
wynikające z dokumentu wyższego  szczebla  jakim  jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
2010.  Przedstawione  w  Planie  cele  i  zadania  dotyczą  okresu  2009  ‐  2012  oraz 
perspektywicznie  okresu  2013  –  2020  i  dla  odpadów  komunalnych  przedstawiają  się 
następująco: 

‐  utrzymanie  tendencji  oddzielenia wzrostu  ilości wytwarzanych  odpadów  od wzrostu 
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB, 

‐  zwiększenie  udziału  odzysku,  w  tym  w  szczególności  odzysku  energii  z  odpadów, 
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 

‐  gospodarowanie  odpadami  w  województwie  w  oparciu  o  regionalne  zakłady 
zagospodarowania odpadów (ZZO), 

‐ zwiększenie  ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w 
strumieniu odpadów komunalnych, 

‐ wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

‐ zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, 

‐  zamknięcie  do  końca  2009  r.  wszystkich  składowisk  odpadów  niespełniających 
przepisów prawa.  
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W  zakresie  gospodarowania  odpadami  przemysłowymi  główne  cele  przedstawiają  się 
następująco: 

‐ zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 90% w 2010 r. ; 

‐  zmniejszenie  udziału  odpadów  unieszkodliwianych  przez  składowanie  poniżej  4%  w 
2010 r. ; 

‐ zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 95% w 2020 r. ; 

‐  zmniejszenie  udziału  odpadów  unieszkodliwianych  przez  składowanie  poniżej  3%  w 
2020 r.  

Ponadto, dla zagospodarowania poszczególnych grup odpadów określono cele szczegółowe.  

W programie przewidziano, między innymi, następujące działania ciągłe: 

‐  kontrola  podmiotów  prowadzących  działalność  w  zakresie  zbierania,  transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

‐  prowadzenie  oraz  wspieranie  działań  edukacyjno‐informacyjnych  promujących 
właściwe postępowanie z odpadami, 

‐ wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie  i ekologicznie  technologii odzysku  i 
unieszkodliwiania  odpadów, w  tym  technologii  pozwalających  na  odzyskiwanie  energii 
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,  

‐ współpraca  samorządu  terytorialnego  z  organizacjami  odzysku  i  przemysłem w  celu 
stymulowania  rozwoju  rynku  surowców wtórnych  i  produktów  zawierających  surowce 
wtórne,  

‐ wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych 
(w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów czyli usuwania odpadów z 
miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów,  

‐ bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikich wysypisk).  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007‐2013 

Zarząd Województwa  Podlaskiego  przyjął  Regionalny  Program  Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2007‐2013 w dniu 9 listopada 2007 r. w drodze Uchwały Nr 46/599/07.  

RPO  Województwa  Podlaskiego  wskazuje  osie  priorytetowe  i  cele  rozwoju,  jakie 
województwo  podlaskie  będzie  realizowało  w  okresie  programowania.  Wszystkie 
zamierzenia  są  oparte  na  Strategii  Rozwoju  Województwa  Podlaskiego  do  2020  roku. 
Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie 
rozwoju województwa podlaskiego w stosunku do reszty kraju.  

Szczegółowe cele programu to:  

‐ uczynienie regionu bardziej atrakcyjnym dla inwestorów; 

‐  poprawa  konkurencyjności  przedsiębiorstw  z województwa  podlaskiego,  zarówno w 
kraju, jak i za granicą;  

‐ rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych  i dziedzictwa kulturowego 
regionu.  
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Program jest oparty na następujących priorytetach: 

 

Priorytet  1:  Stymulowanie  innowacji, wsparcie  przedsiębiorczości  (ten  priorytet  obejmuje 
wszystkie środki związane z poprawą gospodarki regionalnej województwa podlaskiego).  

 

Priorytet  2:  Rozwój  infrastruktury  transportowej.  Celem  tego  priorytetu  jest  poprawa 
dostępności regionu poprzez modernizacje  infrastruktury transportowej. Ulepszone zostaną 
strategiczne połączenia regionalne miedzy centrami wzrostu. Ponadto zapewniona zostanie 
realizacja projektów modernizacji dróg  lokalnych w celu połączenia terenów wiejskich z  ich 
naturalnymi  lokalnymi  centrami  wzrostu.  W  pobliżu  Białegostoku  zostanie  zbudowany 
regionalny  port  lotniczy.  Tabor  kolejowy  używany w  regionalnym  transporcie  kolejowym 
zostanie  zmodernizowany w  celu  uczynienia  transportu  kolejowego  bardziej  atrakcyjnym. 
Miastom udzielona zostanie pomoc dla unowocześnieniu transportu publicznego.  

 

Priorytet  3:  Rozwój  kultury  i  turystyki.  Celem  tego  priorytetu  jest  rozwój  turystyki  i 
podniesienie  atrakcyjności  województwa  podlaskiego.  Obejmie  on  działania  na  rzecz 
inwestycji w kulturę i turystykę (w tym w obiekty rekreacyjne i sportowe) oraz promowanie 
województwa podlaskiego jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki. Celem strategicznym jest 
przyciągnięcie turystów z zagranicy  i przedłużenie przeciętnego pobytu dzięki zaoferowaniu 
zintegrowanego  produktu  turystycznego, mniej  zależnego  od  sezonu. Wymagać  to  będzie 
wsparcia  dla  przedsiębiorstw w  sektorze  turystycznym  i  poprawy  usług  noclegowych  dla 
turystów.  

 

Priorytet 4: Społeczeństwo  informacyjne. Celem tego priorytetu  jest poprawa korzystania z 
Internetu  oraz  jego  upowszechnienie  dzięki  zapewnieniu  odpowiedniej  infrastruktury 
informatycznej  (lokalne  sieci  szerokopasmowe,  publiczne  punkty  dostępu,  informatyzacja 
urzędów  publicznych).  Propagowana  będzie  koncepcja  społeczeństwa  informacyjnego 
poprzez  udostępnienie  odpowiednich  usług  elektronicznych  np. w  administracji,  ochronie 
zdrowia,  kształceniu,  kulturze  i  sporcie.  Celem  projektu  dotyczącego  technologii 
informacyjno‐komunikacyjnych,  kierowanego  przez  władze  regionalne  i  wdrażanego  we 
wszystkich gminach, będzie poprawa kompatybilności stosowanych rozwiązań.  

 

Priorytet  5:  Rozwój  infrastruktury  służącej  ochronie  środowiska  naturalnego.  Celem  tego 
priorytetu będzie zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez  inwestycje w  infrastrukturę 
redukującą  negatywny  wpływ  na  środowisko.  Inwestycje  będą  obejmować  gospodarkę 
odpadami,  infrastrukturę wodno‐kanalizacyjną,  środki zapobiegania zagrożeniom,  środki na 
rzecz  ochrony  różnorodności  biologicznej  oraz  promocję  odnawialnych  źródeł  energii. 
Miejscowe  inwestycje  w  infrastrukturę  będą  lokowane  przede  wszystkim  w  najmniej 
rozwiniętych gminach.  

 

Priorytet  6:  Rozwój  infrastruktury  społecznej.  Celem  tego  priorytetu  będzie  uczynienie 
regionu bardziej  atrakcyjnym dla  inwestycji poprzez poprawę  infrastruktury  społecznej. W 
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obszarze dotyczącym kształcenia celem  jest poprawa  jakości na wszystkich szczeblach oraz 
poprawa dostępu do  infrastruktury edukacyjnej  i umożliwiającej  korzystanie  z dziedzictwa 
kulturowego.  W  sektorze  zdrowotnym  celem  jest  poprawa  jakości  i  dostępności  usług 
medycznych  i usług opieki  społecznej. Nacisk  zostanie położony na  inwestycje o  znaczeniu 
regionalnym.  

 

Priorytet  7:  Pomoc  techniczna  (Pomoc  przewidziana  w  ramach  tego  priorytetu  dotyczy 
procesu  zarządzania  programem  RPO  dla  województwa  podlaskiego  i  jego  wdrażania, 
reklamy  i  rozpowszechniania  informacji  oraz  wsparcia  dla  procesu  przygotowywania  i 
wdrażania projektów).  

 

Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011‐2014 

Pierwszy  „Program  ochrony  środowiska województwa  podlaskiego  na  lata  2003  –  2006” 
został przyjęty przez Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 27 czerwca 2003 r. Program 
Ochrony  Środowiska  Województwa  Podlaskiego  na  lata  2007  –  2010  był  aktualizacją 
pierwszego  Programu  i  został  przyjęty  przez  Sejmik Województwa  Podlaskiego w  dniu  15 
stycznia 2008 r. Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011‐2014 
jest kolejną aktualizacją Programu i zawiera cele oraz działania na lata 2011‐2014 

 

Cel  nadrzędny  programu  to:  „Zrównoważony  rozwój  województwa  podlaskiego  przy 
poprawie i promocji środowiska przyrodniczego” 

Cel  ten  jest  zgodny  z  wizją  rozwoju  województwa  podlaskiego  zdefiniowaną  w  Strategii 
Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. Rozwój gospodarczy regionu musi iść w parze 
z  działaniami  na  rzecz  poprawy  (tam,  gdzie  to  konieczne)  środowiska  naturalnego  i 
zachowaniem jego wyjątkowych walorów przyrodniczych.  

 

Cel nadrzędny realizowany jest poprzez cele strategiczne i operacyjne: 

 

W  priorytecie  „Zanieczyszczanie  powietrza  atmosferycznego”  ‐  kontynuacja  zadań 
związanych  z  poprawą  jakości  powietrza  przez  wdrażanie  i  realizacja  założeń  Programu 
służących ochronie powietrza  i spełnienie wymagań prawnych w zakresie  jakości powietrza 
poprzez  ograniczenie  emisji  ze  źródeł  powierzchniowych  liniowych  i  punktowych. 
Przewidziane  działania  dotyczą  miedzy  innymi:  ograniczenia  emisji  niskiej,  modernizacji 
kotłowni, zmiany systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie, w 
tym wymiany  ogrzewania węglowego  na  gazowe,  olejowe  lub  inne  bardziej  ekologiczne, 
termomodernizację budynków, działania mające na celu ograniczenie emisji z transportu.  

 

W  priorytecie  „Gospodarka  wodna”  ‐  osiągnięcie  i  utrzymanie  dobrego  stanu  wód 
powierzchniowych oraz ochrona  jakości wód podziemnych, racjonalizacja  ich wykorzystania 
oraz zapewnienie dobrej  jakości wody pitnej (poprzez modernizację  i rozbudowę systemów 
poboru  i  uzdatniania  wody  i  budowę  nowych  oraz  modernizację  istniejących  sieci 
wodociągowych),  racjonalizacja  gospodarowania  wodami,  poprawa  jakości  wód 
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powierzchniowych  i  podziemnych  (między  innymi  poprzez  budowę,  rozbudowę  i 
modernizację  komunalnych  oczyszczalni  ścieków  oraz  systemu  kanalizacji,  budowę 
kanalizacji  deszczowych,  budowę  oczyszczalni  przydomowych  tam,  gdzie  brak  będzie 
kanalizacji  w  okresie  perspektywicznym,  ograniczanie  spływu  zanieczyszczeń 
powierzchniowych  z  rolnictwa  przez  wyposażanie  w  zbiorniki  na  gnojowicę  i  płyty 
obornikowe,  stosowanie  Kodeksu  Dobrej  Praktyki  Rolniczej,  wspieranie  rolnictwa 
ekologicznego,  zastosowanie międzyplonów  oraz wsiewek  poplonowych,  utrzymanie  stref 
buforowych i miedz śródpolnych), zwiększenie retencji w zlewniach oraz zapobieganie suszy i 
skutkom wezbrań powodziowych między  innymi poprzez: rekultywację dna  i brzegów rzek, 
ochronę i odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych i roślinności łęgowej oraz terenów 
bagiennych,  stosowanie  zakazu  zabudowy  na  terenach  zalewowych,  promocję  programu 
rolnośrodowiskowego w zakresie zachowania terenów bagiennych z chronionymi siedliskami 
i  gatunkami  ptaków,  odtworzenie  ciągłości  ekologicznej  i  renaturalizacja  rzek  (w  tym: 
zapewnienie  ciągłości  rzek  i  potoków  poprzez  udrożnienie  obiektów  stanowiących 
przeszkodę  dla migracji  ryb,  ochronę,  zachowanie  i  przywracanie  biotopów  i  naturalnych 
siedlisk  przyrodniczych  oraz  dzikiej  fauny  i  flory,  wdrażanie  małej  retencji  na  obszarach 
Natura  2000  i  innych  cennych  przyrodniczo,  zwłaszcza  w  lasach,  obszarach  bagien  i 
torfowisk).  

 

W priorytecie „Ochrona przyrody  i krajobrazu”  ‐ zachowanie, odtworzenie  i zrównoważone 
użytkowanie  różnorodności  biologicznej  na  różnych  poziomach  organizacji:  na  poziomie 
wewnątrzgatunkowym  (genetycznym),  gatunkowym  oraz  ponadgatunkowym 
(ekosystemowym)  oraz  georóżnorodności  przez:  pogłębianie  i  udostępnianie  wiedzy  o 
zasobach  przyrodniczych  województwa  (działania  ‐  kontynuowanie  inwentaryzacji  i 
waloryzacji  przyrodniczej województwa  ze  szczególnym  uwzględnieniem  obszarów Natura 
2000  (inwentaryzacja  pod  kątem  tworzonych  Planów  Zadań  Ochronnych,  waloryzacja 
przyrodnicza  i  opracowanie  optymalnego  systemu  obszarów  chronionych województwa  z 
uwzględnieniem  koncepcji  sieci  ECONET,  danych  systemu  CORINE  Biotopes  oraz wyników 
inwentaryzacji  przyrodniczej,  promocja  walorów  przyrodniczych  województwa  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  parków  narodowych  i  obszarów  Natura  2000,  edukacja 
pracowników administracji publicznej oraz pozostałych interesariuszy w zakresie prawnych i 
przyrodniczych podstaw zarządzania obszarami Natura 2000, stworzenie  instytucjonalnych  i 
prawnych  warunków  i  narzędzi  dla  ochrony  przyrody  (poprzez  uporządkowanie  kwestii 
planowania  przestrzennego  i  wprowadzenie  zapisów  dotyczących  ochrony  przyrody  do 
dokumentów planistycznych gmin, powiatów  i województwa), opracowanie  i zatwierdzenie 
planów  ochrony  dla  istniejących  rezerwatów  przyrody  oraz  parków  narodowych  i 
krajobrazowych,  opracowanie  planów  zadań  ochronnych  dla  obszarów  Natura  2000, 
systematyczne wykonywanie „naturowych” ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji 
mogących  niekorzystnie  oddziaływać  na  przedmiot  ochrony  na  obszarach  Natura  2000, 
zachowanie  lub odtworzenie właściwej  struktury  i  stanu ekosystemów  i  siedlisk  (działania: 
czynna ochrona terenów podmokłych oraz łąk i pastwisk cennych przyrodniczo, wzbogacanie 
składu  gatunkowego  sztucznych  odnowień  leśnych  w  kierunku  zgodności  z  siedliskiem, 
opracowanie  i  wdrażanie  programów  ochrony  gatunków  zagrożonych  (w  tym  czynna 
ochrona  fauny  np.  nietoperzy,  bociana  białego),  przeciwdziałanie  pogorszeniu  się  stanu 
siedlisk  i gatunków na obszarach Natura 2000 oraz w razie potrzeby podejmowanie działań 
kompensacyjnych, monitoring stanu gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000, ochrona 
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różnorodności  biologicznej  i  krajobrazowej  na  obszarach  wiejskich  (przez:  szkolenia  i 
wsparcie  rolników  we  wdrażaniu  programów  rolnośrodowiskowych,  szkolenia  i  wsparcie 
rolników we wdrażaniu rolnictwa ekologicznego), zapobieganie konfliktom ekologicznym na 
obszarach chronionych  (z działaniami: zapobieganie konfliktom ekologicznym na obszarach 
chronionych,  wdrożenie  procesów  mediacji  z  udziałem  profesjonalnych  mediatorów  w 
przypadku istniejących konfliktów ekologicznych).  

 

W  priorytecie  „Ochrona  przed  hałasem”  ‐  zmniejszenie  zagrożenia  hałasem  poprzez 
obniżenie  jego  natężenia  do  poziomu  obowiązujących  standardów  przez:  rozpoznanie  i 
ocenę  stopnia  narażenia mieszkańców województwa  na  ponadnormatywny  hałas  (w  tym: 
sporządzenie  map  akustycznych  dla  miast  powyżej  100  tys.  mieszkańców  oraz  dla  dróg 
krajowych,  linii  kolejowych  i  lotnisk),  opracowanie  wynikających  z  map  akustycznych 
programów  ochrony  środowiska  przed  hałasem,  monitoring  hałasu  komunikacyjnego, 
zwiększenie  kontroli  jednostek  gospodarczych w  zakresie  emitowanego  hałasu,  eliminacja 
narażenia mieszkańców  na  hałas  (poprzez:  budowę  obwodnic  i  dróg  alternatywnych  do 
istniejących, wraz ze skutecznymi zabezpieczeniami akustycznymi),remont nawierzchni dróg, 
opracowanie  i wdrożenie  zasad organizacji  ruchu  sprzyjających obniżeniu emisji hałasu do 
środowiska,  utworzenie  obszarów  ograniczonego  użytkowania  (w  przypadku  braku 
technicznych możliwości), zastosowanie różnych środków ograniczających rozprzestrzenienie 
się  hałasu  w  środowisku  (budowę  ekranów  przeciwakustycznych,  stosowanie  mat 
antywibracyjnych,  wykopów,  tuneli,  tworzenie  pasów  zieleni  przy  głównych  trasach 
komunikacyjnych),  tworzenie planów  zagospodarowania przestrzennego  z uwzględnieniem 
źródeł  hałasu  oraz  wprowadzenie  zapisów  odnośnie  standardów  akustycznych  dla 
poszczególnych  terenów,  interwencyjna  działalność  organów  kontroli  środowiska  w 
przypadku  poważnych  naruszeń  zasad  przestrzegania  emisji  hałasu  przemysłowego  do 
środowiska.  

 

W  priorytecie  „Ochrona  przed  polami  elektromagnetycznymi”  ‐  utrzymanie  poziomów 
promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych  (przez monitoring 
poziomów pól elektromagnetycznych).  

 

W priorytecie  „Odnawialne  źródła energii”  ‐ ograniczanie  zużycia energii oraz  zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych  źródeł energii  (działania: określenie potencjalnych możliwości 
rozwoju  energetyki  w  regionie,  określenie  działań  wspierających  rozwój  energetyki  w 
województwie podlaskim, zidentyfikowanie barier ograniczających wykorzystanie potencjału 
odnawialnych  źródeł energii w  regionie,  termomodernizację budynków, modernizację  sieci 
przesyłowych  i sieci  rozdzielczych  (pozwalającą obniżyć poziom awaryjności), modernizację 
układów technologicznych skutkującą zmniejszeniem zużycia materiałów, wody lub energii.  

 

W  priorytecie  „Poważne  awarie  przemysłowe”  ‐  zapobieganie  powstawaniu  awarii 
przemysłowych  przez monitoring  obszarów  zagrożonych  wystąpieniem  poważnych  awarii 
przemysłowych.  
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W  priorytecie  „Kopaliny”  ‐  zrównoważona  gospodarka  zasobami  naturalnymi  poprzez 
ograniczenie  presji wywieranej  na  środowisko  podczas  prowadzenia  prac  geologicznych  i 
eksploatacji  kopalin  (działania:  eliminacja  nielegalnej  eksploatacji  kopalin,  wzmocnienie 
ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego).  

 

W  priorytecie  „Gleby  i  ich  zanieczyszczenie”  ‐  ochrona  powierzchni  ziemi  poprzez: 
zagospodarowanie  powierzchni  ziemi  zgodne  z  zasadami  zrównoważonego  rozwoju 
(działania:  rozpowszechnianie  dobrych  praktyk  rolnych  i  leśnych,  zgodnych  z  zasadami 
rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno‐
błotnych przez czynniki antropogenie, zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych  i 
zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą), wskazanie 
obszarów zanieczyszczonych i ich rekultywacja.  

 

W  priorytecie  „Edukacja  ekologiczna”  ‐  wzrost  świadomości  ekologicznej  mieszkańców 
województwa podlaskiego: wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony powietrza 
i właściwej gospodarki odpadami, oszczędność wody oraz  jej ochrona  jako wynik większej 
świadomości  ekologicznej  mieszkańców,  wzrost  świadomości  ekologicznej  w  obrębie 
pozostałych elementów środowiska.  

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego  

Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Podlaskiego został przyjęty Uchwałą 
Sejmiku Województwa Podlaskiego nr IX/80/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku.  

Plan  wyznacza  cele  i  oraz  określa  kierunki  i  zasady  zagospodarowania  przestrzennego 
województwa podlaskiego wynikające  z uwarunkowań  zewnętrznych  i wewnętrznych  jego 
rozwoju.  Są one  również pochodną  celów określonych w  „Strategii  rozwoju województwa 
podlaskiego do roku 2010” oraz w „Długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski”. Cele 
te  są  spójne  z  celami  gospodarowania  przestrzenią  zawartymi  w  „Koncepcji  polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju”.  

Generalnym celem zagospodarowania przestrzennego województwa jest: 

„Kształtowanie  przestrzeni  województwa  podlaskiego  w  kierunku  wyrównywania 
dysproporcji  w  poziomie  jego  zagospodarowania  w  stosunku  do  rozwiniętych  regionów 
kraju, zgodnie z wymogami integracji europejskiej, współpracy transgranicznej i obronności, 
w  sposób  generujący  wzrost  konkurencyjności,  efektywności  gospodarczej  i  poprawę 
warunków  cywilizacyjnych  życia mieszkańców,  z wykorzystaniem walorów  przyrodniczych, 
kulturowych i położenia. ” 

 

Celami ogólnymi zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego są: 

1. Kształtowanie zrównoważonych struktur przestrzennych, nawiązujących do europejskiego 
systemu  gospodarki  przestrzennej,  służących  integracji  europejskiej  oraz  wzmocnieniu 
spójności i konkurencyjności województwa.  
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W ramach tego celu wyodrębnia się 4 cele szczegółowe: 

‐ gospodarowanie przestrzenią województwa w sposób zrównoważony i dostosowany do 
wymogów  integracji  i  współpracy  europejskiej  w  zakresie  wdrażania:  europejskiego 
systemu sieci ekologicznej obszarów chronionych NATURA – 2000, norm sanitarnych Unii 
Europejskiej,  technologii przyjaznych  środowisku oraz oszczędności surowców  i energii, 
norm  i standardów urbanistycznych  i cywilizacyjnych w modernizacji  i przekształceniach 
struktury przestrzennej systemu osadniczego województwa, 

‐  tworzenie  warunków  przestrzennych  do  rozbudowy  i  modernizacji  infrastruktury 
służącej  wzmacnianiu  konkurencyjności  inwestycyjnej  i  turystycznej  przestrzeni 
województwa oraz pozyskiwaniu europejskich środków pomocowych przedakcesyjnych i 
funduszy  strukturalnych, w  szczególności  do: modernizacji  i  rozbudowy  ponadlokalnej 
infrastruktury  transportowej  –  drogowej,  kolejowej,  lotniczej  i  wodnej  z  priorytetem 
infrastruktury  transeuropejskiej;  modernizacji  i  rozbudowy  systemów  – 
elektroenergetycznego  i  gazowniczego,  wzmacniających  powiązania  z  systemami 
energetycznymi Unii  Europejskiej  oraz  Litwy  i  Białorusi,  zwiększających  dywersyfikację 
zasilania,  niezawodności  funkcjonowania,  możliwości  międzynarodowej  wymiany 
nadwyżek energetycznych oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; rozbudowy 
systemu  telekomunikacyjnego  i  upowszechniania  technik  informatycznych  w 
dostosowaniu  do  systemów  i  standardów  Unii  Europejskiej  oraz  wymogów 
„społeczeństwa  informatycznego”,  rozwoju  infrastruktury  turystycznej  o  standardach 
międzynarodowych  z wykorzystaniem najbardziej unikalnych walorów przyrodniczych  i 
kulturowych dla stworzenia markowych produktów turystycznych, 

‐  kształtowanie  funkcji  metropolitalnych  Białegostoku  i  jego  obszaru  funkcjonalnego 
umożliwiających  w  perspektywie  osiągnięcie  przez  Białystok  statusu  „europolu”, 
wykorzystującego  wartość  „miejsca”  dla  lokalizacji  kapitału  i  przedsiębiorczości, 
kształtowanie Suwałk i Łomży jako ponadregionalnych ośrodków równoważenia rozwoju.  

 

2.  Kształtowanie  elastycznych  struktur  przestrzennych,  tworzących  warunki  wzrostu, 
efektywności  gospodarowania  bez  barier  i  ograniczeń,  w  tym:  restrukturyzacji  bazy 
ekonomicznej  województwa,  jej  dywersyfikacji  oraz  racjonalnego  wykorzystania  zasobów 
przyrodniczych i kulturowych.  

 

W ramach tego celu wyodrębnienia się 5 następujących celów szczegółowych: 

‐  tworzenie  warunków  przestrzennych  do  lokalizacji  inwestycji  produkcyjnych  i 
usługowych, w  tym  atrakcyjnych ofert do  racjonalnego  zagospodarowania  istniejącego 
majątku trwałego i terenów budowlanych, 

‐  tworzenie  warunków  przestrzennych  do  rozbudowy  „otoczenia  biznesu”,  w  tym: 
przedsiębiorstw regionalnych oraz przedsiębiorstw i usług komercyjnych, 

‐ tworzenie warunków przestrzennych do absorpcji  innowacji  i transferu nowoczesnych 
technologii,  zwłaszcza  w  Białymstoku,  Łomży  i  Suwałkach,  w  tym  do  rozwoju 
infrastruktury naukowo‐badawczej oraz  instytucji wspomagających wykorzystanie nauki 
w postępie technicznym i technologiczno – organizacyjnym, 
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‐  tworzenie warunków przestrzennych do  restrukturyzacji  i  rozwoju  rolnictwa zdolnego 
sprostać standardom  i konkurencji w Unii Europejskiej, a zwłaszcza do poprawy  jakości 
rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej,  standardu  cywilizacyjnego  wsi  i  zwiększenia 
zatrudnienia w sektorach pozarolniczych, 

‐  kształtowanie  zrównoważonych  struktur  przestrzennych  sprzyjających  rozwojowi 
turystyki, wypoczynku,  lecznictwa  uzdrowiskowego  i  ochrony  zdrowia, warunkujących 
rozwój bazy ekonomicznej województwa i restrukturyzację rolnictwa, a w szczególności: 
wykorzystanie  unikalnych  walorów  przyrodniczych  i  kulturowych,  modernizację  i 
rozbudowę  infrastruktury  turystycznej  i  wypoczynkowej,  wykreowanie  Białowieży, 
Augustowa i Tykocina na międzynarodowe ośrodki turystyczne, wykreowanie Augustowa 
i  Supraśla  na  ośrodki  uzdrowiskowe;  restrukturyzację  jednostek  ochrony  zdrowia 
umożliwiającą poprawę jakości świadczonych w nich usług zdrowotnych.  

 

3.  Kształtowanie  struktur  przestrzennych  osadnictwa,  stwarzających  warunki  rozwoju 
regionalnej  infrastruktury  społecznej,  zwłaszcza  w  ośrodkach  o  znaczeniu  krajowym  i 
regionalnym, z uwzględnieniem: racjonalnych relacji  funkcjonalno – przestrzennych między 
zamieszkaniem  –  pracą  –  rekreacją  –  usługami  i  administracją,  poszanowania  odrębności 
narodowych,  kulturowych  i  religijnych,  współczesnych  standardów  cywilizacyjnych 
zaspokajania  potrzeb  społecznych,  w  tym  kulturowych,  zmniejszania  nieuzasadnionych 
dysproporcji w rozmieszczeniu i jakości infrastruktury społecznej.  

 

4.  Kształtowanie  struktur  przestrzennych  tworzących  warunki  ekorozwoju  z  aktywną 
ochroną,  wzbogacaniem  i  racjonalnym  wykorzystaniem  środowiska  przyrodniczego,  a  w 
szczególności:  prawnie  chronionych,  unikalnych  w  skali  kraju  i  Europy  walorów 
ekologicznych, zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, złóż surowców mineralnych i 
organicznych, rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zasobów leśnych.  

 

5. Kształtowanie struktur przestrzennych umożliwiających ochronę zróżnicowanego etnicznie 
krajobrazu  kulturowego  i  obiektów  zabytkowych  przed  zniszczeniem,  degradacją  i 
dewaloryzacją  oraz  ich  racjonalne  wykorzystanie  do  celów  społecznych  i  gospodarczych, 
zgodnie z konwencjami i innymi porozumieniami międzynarodowymi.  

 

6. Tworzenie warunków przestrzennych do współpracy  transgranicznej z Litwą, Białorusią  i 
województwami  sąsiadującymi,  zwłaszcza  w  zakresie:  ochrony  i  racjonalnego 
zagospodarowania  transgranicznych  walorów  środowiska  przyrodniczego,  transgranicznej 
infrastruktury  transportowej,  energetycznej  i  telekomunikacyjnej,  transgranicznej 
współpracy  gospodarczej  i  społecznej,  w  szczególności  na  bazie  „Euroregionu  Niemen”  i 
„Euroregionu Puszcza Białowieska”.  

 

7.  Kształtowanie  struktur  przestrzennych  o  walorach  obronnych  zapewniających  w 
szczególności: bezpieczeństwo i ochronę ludności i mienia, niezawodność funkcjonowania w 
warunkach  zagrożenia  państwa  i  wojny,  wysoką  odporność  na  skutki  nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska i klęsk żywiołowych.  
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Plan  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  podlaskiego  wyznaczył  kierunki 
zagospodarowania województwa  (stanowiące  element  polityki  przestrzennej  administracji 
publicznej województwa) określone dla: 

‐ obszaru całego województwa w zakresie: ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, 
antropogenicznego  i  kulturowego,  rozwoju  funkcji  gospodarczych,  infrastruktury 
transportowej,  energetycznej  i  telekomunikacyjnej  oraz  zagadnień  obronnych  i 
antykryzysowych, 

‐  4  obszarów  funkcjonalnych  –  centralnego,  zachodniego,  północnego  i  południowego 
oraz wyodrębnionych w nich wymagających szczególnej polityki przestrzennej obszarów 
problemowych.  

 

Zasady generalne zagospodarowania przestrzennego województwa: 

‐ rozwój zrównoważony zagospodarowania przestrzennego, pozytywnie zmieniający jego 
strukturę w procesie zintegrowanych działań politycznych, gospodarczych i społecznych z 
zachowaniem  równowagi  przyrodniczej  oraz  trwałości  podstawowych  procesów 
przyrodniczych,  w  celu  zagwarantowania  możliwości  zaspokajania  podstawowych 
potrzeb  poszczególnych  społeczności  lub  obywateli  zarówno współczesnego  pokolenia 
jak i przyszłych pokoleń, 

‐  rozwój  zrównoważony  wymagający  harmonizowania  i  godzenia  różnic  interesów 
występujących w procesach gospodarki przestrzennej, 

‐ prymat rozwoju jakościowego nad ilościowym zagospodarowania przestrzennego, 

‐ wielofunkcyjność struktur przestrzennych zagospodarowania.  

 

Do  potencjalnych  zadań  służących  realizacji  ponadlokalnych  celów  publicznych  w  Planie 
zagospodarowania  województwa  podlaskiego,  dotyczących  obszaru  WPN  i  jego  otuliny 
zaliczono: 

‐  tworzenie  ośrodków  turystyki  jeździeckiej  szlaków  turystyki  konnej,  szczególnie  w 
rejonach puszcz (w tym puszczy Augustowskiej), 

‐  stworzenie  punktów  wypożyczalni  nart  i  wytyczenie  szlaków  narciarskich  w 
najpopularniejszych rejonach rozwoju narciarstwa biegowego, 

‐  przekształcenie  budynków  byłych  szkół  w  schroniska  młodzieżowe  oraz  obiekty 
turystyki kwalifikowanej, 

‐ odbudowę wybranych odcinków  sieci wąskotorowych kolejek  leśnych  i uruchomienie 
sezonowych turystycznych kursów kolejek na tych odcinkach, 

‐ budowę portów, przystani i stanic wodnych dla potrzeb turystyki wodnej na akwenach 
województwa,  

‐  modernizację  i  adaptację  budynków  WPN  na  Ośrodek  Wsparcia  dla  Osób  z 
Zaburzeniami Psychiatrycznymi – Lipniak gm. Suwałki (otulina WPN), 
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‐  utworzenie  Stacji  Edukacyjnej  ‐ Muzeum Wigierskiego  Parku Narodowego w  Starym 
Folwarku (WPN), 

‐ budowę portu jachtowego na potrzeby żeglarstwa w Starym Folwarku, 

‐  modernizację  wraz  z  rozbudową  bazy  w  Ekoturystycznym  Ośrodku  Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno‐Krajoznawczego w Starym Folwarku, 

‐  rozbudowę  Stanicy  Wodnej  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno‐Krajoznawczego  w 
Gawrych Rudzie, 

‐ wyznaczenie tras rowerowych w Wigierskim Parku Narodowym, 

‐  modernizację  istniejących  obiektów  z  przeznaczeniem  na  gospodarstwa 
agroturystyczne we wsiach:  Leszczewek,  Stary  Folwark,  Cimochowizna, Magdalenowo‐
Wigry, Piertanie Tartak, Brudeniszki, Krzywe, Płociczno, Gawrych Ruda, 

‐  rozwój  turystyki  aktywnej  w  Suwałkach  i  okolicach  parków  narodowych  i 
krajobrazowych, 

‐  zintegrowany  system  zagospodarowania  i  wykorzystania  szlaków  turystycznych 
Suwalszczyzny w powiecie Suwałki, 

‐ utworzenie Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego w Gawrych Rudzie – Słupie, 

‐  organizację  tras  rowerowych międzynarodowych  R‐11  obejmujących między  innymi 
wsie Bryzgiel, Stary Folwark  i Maćkową Rudę oraz „Pierścień rowerowy Suwalszczyzny” 
ze wsiami Wysoki Most i Stary Folwark, 

‐  modernizację  istniejących  linii  napowietrznych  WN  110kV  napowietrznych  RPZ 
"Hańcza" Suwałki ‐ RPZ Sejny na obszarze gminy Suwałki i Krasnopol, 

‐ rozwoju systemu gazociągów gminie Nowinka i Suwałki,  

‐ przebudowa drogi wojewódzkiej nr  653  Sedranki  – Bakałarzewo  –  Suwałki –  Sejny  – 
Poćkuny przebiegającej przez teren WPN, 

‐ budowa systemu kanalizacji sanitarnej wokół jeziora Wigry z odprowadzeniem ścieków 
do  oczyszczalni  w  Suwałkach  i  Bryzglu  oraz  sukcesywne  porządkowanie  gospodarki 
ściekowej w  istniejącej  zabudowie  rolniczej, mieszkaniowej  nierolniczej,  rekreacyjnej  i 
ośrodkach  turystycznych  w Wigierskim  Parku  Narodowym  i  jego  otulinie,  w  gminach 
Suwałki, Nowinka, Krasnopol, 

‐  budowa  linii  światłowodowych  do  siedzib  władz  samorządowych miast  i  gmin  woj. 
Podlaskiego, 

‐ budowa gazociągów wysokiego  ciśnienia wraz  ze  stacjami  redukcyjno‐pomiarowymi  I 
stopnia obejmująca między innymi gm. Suwałki, Nowinka, Giby, 

‐ przebudowa  linii kolejowej Warszawa‐Białystok‐Sokólka‐Suwałki‐Trakiszki  (Rail Baltica) 
do parametrów międzynarodowych (północno zachodnia granica otuliny WPN).  
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4.2.2. Plany powiatowe 

4.2.2.1. Powiat Sejneński 

Strategia Rozwoju Powiatu Sejneńskiego do 2013 roku 

Strategia określa długofalowy cel rozwojowy:  

„Przy  wykorzystaniu  walorów  kulturowych  i  przyrodniczych  Ziemi  Sejneńskiej,  przy 
pobudzonej  aktywności  jej  mieszkańców,  zaakceptowanej  wspólnoty  interesów  – 
zainicjowanie i późniejsze utrzymanie trwałego rozwoju Sejneńszczyzny, satysfakcjonującego 
jej wszystkich obywateli”.  

 

Realizacji  celu  długofalowego  powiatu  służą  wyznaczone  priorytety,  cele  strategiczne  i 
zadania realizacyjne.  

 

Priorytet  1.  Rozwój  turystyki  i  rekreacji  przy  wykorzystaniu  posiadanych  walorów 
przyrodniczych, tradycji wielokulturowych i położenia przygranicznego, realizowany poprzez: 

‐ zwiększenie atrakcyjności  turystycznej Powiatu poprzez rozwój różnych  form  turystyki 
(przyrodniczej, kulturowej, aktywnej, agroturystyki i turystyki wiejskiej), 

‐ rozwój infrastruktury towarzyszącej, w tym szlaków turystycznych, 

‐ rozwój współpracy turystycznej z Litwą i Białorusią.  

 

Priorytet  2.  Restrukturyzacja  rolnictwa  w  kierunku  rozwoju  rolnictwa  ekologicznego, 
wspieranie  leśnictwa,  rybołówstwa,  przetwórstwa  rolno  spożywczego,  drobnej 
wytwórczości, realizowany poprzez: 

‐ dostosowanie rolnictwa Powiatu do wymagań oraz norm Unii Europejskiej, 

‐  rozwój  promocji  regionalnych  produktów  pochodzenia  rolnego,  w  tym  ,,zdrowej 
żywności” (tzw. rolnictwa ekologicznego),  

‐ rozwój przemysłu drzewnego, leśnictwa, rybołówstwa i drobnej wytwórczości.  

 

Priorytet 3. Dążenie do  samowystarczalności energetycznej Powiatu,  realizowany poprzez: 
rozwój  niekonwencjonalnych  źródeł  energii  –  wykorzystanie  zielonej  masy,  odpadów  z 
gospodarki  drzewnej  do  produkcji  ciepła  i  przez  to  zatrzymanie  znaczącej  części  środków 
finansowych wydawanych na węgiel w Powiecie Sejneńskim.  

 

Priorytet  4.  Poprawa  jakości  życia  mieszkańców,  głównie  w  zakresie  edukacji,  zdrowia, 
kultury,  sportu  i  pomoc  rodzinom  wymagającym  wsparcia,  realizowany  poprzez: 
ograniczenie  bezrobocia,  poprawę  jakości  usług  medyczno–ratowniczych,  edukacyjnych, 
poprawę stanu bezpieczeństwa, rozwój opieki geriatrycznej.  
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Priorytet 5. Modernizacja  i rozwój  infrastruktury  technicznej, służącej rozwojowi  turystyki  i 
modernizującemu się rolnictwu, realizowany poprzez: poprawę stanu ochrony środowiska w 
powiecie  (w  tym  zadania: opracowanie  i budowa  systemów  zarządzania odpadami  stałymi 
oraz systemów wodno‐kanalizacyjnych, propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków  w  gospodarstwach  rolnych,  a  w  szczególności  agroturystycznych,  dostarczanie 
ścieków z Gminy Giby i Krasnopol do oczyszczalni ścieków w Sejnach, utworzenie Gminnych i 
Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów); poprawę stanu infrastruktury drogowej.  

 

Zadania w  priorytecie  5  dla  gminy  Krasnopol  (w  granicach  Parku,  otuliny  i  Natura  2000) 
obejmują: 

‐  regenerację  odcinka  asfaltowego  na  drodze  powiatowej  Nr  1171B  Ryżówka‐
Mikołajewo‐Maćkowa Ruda o długości 6,200 km, 

‐ budowę drogi żwirowej, gminnej Mikołajewo‐Czerwony Krzyż o długości 6 km;  

‐ ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Krasnopol‐Żubronajcie‐Remieńkiń o 
długości 7,500 km, 

‐ ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Kopiec‐Buda Ruska o długości 2,500 
km,  

a dla gminy Giby (w granicach Parku, otuliny i Natura 2000): ułożenie dywanika asfaltowego 
o długości 6,440 km na drodze powiatowej Nr 1202B Wysoki Most‐Sarnetki‐Frącki.  

 

Priorytet 6. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, realizowany poprzez: 

‐zwiększenie  roli  i  znaczenia  Powiatu  Sejneńskiego w  regionie  północnowschodnim w 
zakresie współpracy międzynarodowej  (w  tym opracowanie  kompleksowego programu 
współpracy Transgranicznej, szczególnie uwzględniającego problemy turystyki, rolnictwa 
i wymiany kulturalnej), 

‐  rozwój  współpracy  międzyregionalnej  przez  Inicjowanie  nowych  i  wspieranie 
dotychczasowych  kontaktów  z  regionami  Unii  Europejskiej,  doświadczonymi  w 
programowaniu  rozwoju  regionalnego w  kontekście  przyszłych, wspólnych  programów 
kulturalnych i gospodarczych.  

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sejneńskiego 

Program  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu  Sejneńskiego  sporządzony  został w  2012  roku 
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25 poz. 150  z późn.  zm.  ), która w Dziale  III  „Polityka ekologiczna oraz Programy Ochrony 
Środowiska” art. 17 wprowadza obowiązek opracowania programów ochrony środowiska na 
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

 

Program ochrony  środowiska powiatu  sejneńskiego określa  cele długoterminowe  (do  roku 
2019) oraz cele krótkoterminowe (do roku 2015) i przypisane im zadania.  
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Cele i zadania środowiskowe w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu: 

1. Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych 

1. 1. Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych i ochrona czynna cennych 
przyrodniczo obiektów i obszarów na terenie Powiatu Sejneńskiego: 

1. 1. 1. Opracowanie waloryzacji przyrodniczej oraz tworzenie na jej podstawie form 
ochrony przyrody, 

1.  1.  2.  Objęcie  ochroną  prawną  drzew  –  propozycji  pomników  przyrody  oraz 
prowadzenie  prac  pielęgnacyjno  –  konserwacyjnych  proponowanych  pomników 
przyrody, 

1. 1. 3. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Pojezierza 
Sejneńskiego, Ostoja Augustowska, 

1. 1. 4. Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych dla rolników w ramach PROW: 
2007 – 2013.  

2. Zagospodarowanie zielenią terenów antropogenicznych ‐ rozszerzenie oferty rekreacyjno‐
turystycznej 

2. 1. Kształtowanie terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej: 

2.  1.  1.  Przebudowa  i  częściowa  wymiana  składu  gatunkowego  zadrzewień 
przydrożnych  wzdłuż  odcinków  dróg,  nowe  nasadzenia  zieleni  wysokiej,  prace 
pielęgnacyjno‐konserwacyjne zieleni przydrożnej, 

2. 1. 2. Realizacja terenów zieleni urządzonej w ramach istniejących i projektowanych 
obiektów  rekreacyjno‐wypoczynkowych,  tworzonych  głównie  na  bazie  akwenów 
wodnych  oraz  terenów  leśnych,  na  osiedlach  mieszkaniowych,  wokół  obiektów 
użyteczności publicznej. 

3. Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie 

3. 1. Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu: 

3. 1. 1. Opracowanie koncepcji i projektu oznakowania szlaków, ścieżek rowerowych 
na terenie powiatu, 

3. 1. 2. Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych, promujących walory 
środowiska przyrodniczego, o charakterze cyklicznym, 

3. 1. 3. Promocja działań proekologicznych dla rolników, 

3.  1.  4.  Tworzenie  sieci  ścieżek  przyrodniczo‐dydaktycznych  w  obrębie  obszarów 
przyrodniczo cennych, atrakcyjnych krajobrazowo oraz dziedzictwa kulturowego. 

 

Cele i zadania środowiskowe w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów 

1. Ochrona bioróżnorodności: 

1. 1. Wdrażanie proekologicznego modelu gospodarki leśnej: 

1. 1. 1. Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów prywatnych, 

1. 1. 2. Zalesianie gruntów porolnych niskich klas bonitacyjnych, 
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1.  1.  3.  Realizacja  zadań:  gospodarczych,  hodowlanych  i  ochronnych  –  zgodnie  z 
uproszczony planami urządzania lasów prywatnych, 

1. 1. 4. Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody” nadleśnictw.  

 

Cele i zadania środowiskowe w zakresie ochrony przed powodzią 

1. Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi: 

1. 1. Realizacja planów ochrony przeciwpowodziowej 

1. 1. 1. Wykonanie  i modernizacja  zabudowy  regulacyjnej potoków/rzek na  terenie 
powiatu, 

1. 1. 2. Wdrażanie systemu powiadamiania o zagrożeniach, 

1. 1. 3. Zwiększanie retencyjności zlewni rzek i ich dorzeczy na terenie powiatu.  

 

Cele i zadania środowiskowe w zakresie ochrony powierzchni ziemi 

1. Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych: 

1. 1. Zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny 

1. 1. 1. Kontrolowanie ilości zużywanych nawozów i środków ochrony roślin, 

1.  1.  2.  Monitorowanie  terenów  rolniczych  pod  kątem  szkodników  i  patogenów 
roślinnych, 

1. 1. 3. Wykorzystanie nieużytków na uprawy energetyczne. 

1. 2. Przywrócenie wartości biologicznych gleb 

1. 2. 1. Realizacja działań w kierunku scalania i wymiany gruntów rolnych, 

1.  2.  2.  Koordynacja  badań  gleb  na  poziom  pH  i  pozyskiwanie  dofinansowania  na 
wapnowanie gleb kwaśnych, 

1.  2.  3.  Promocja  rolnictwa  ekologicznego  i  agroturystyki  poprzez  działania 
edukacyjno  –  szkoleniowe,  a  także  promocyjne  regionu  sejneńskiego  jak  i  samych 
gmin, 

1.  2.  4.  Organizacja  programów  doradczych  dla  rolników  i  zainteresowanych 
produkcją rolniczą. 

 

Cele i zadania środowiskowe w zakresie ochrony zasobów geologicznych 

1. Ochrona zasobów złóż poprzez  ich  racjonalne wykorzystywanie w koordynacji z planami 
rozwoju regionu: 

1. 1. Właściwa rekultywacja terenów wyeksploatowanych, 

1.  1.  1.  Bieżąca  rekultywacja  wyrobisk  poeksploatacyjnych  prowadzona  przez 
koncesjonariuszy. 

1. 2. Racjonalne wykorzystanie kopalin w obszarze udokumentowania: 
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1. 2. 1. Podejmowanie decyzji o możliwościach wydobywania kopalin pospolitych na 
terenie powiatu, 

1.  2.  2.  Współpraca  przy  tworzeniu  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego na terenach z udokumentowanymi złożami zasobów kopalin, 

1. 2. 3. Likwidowanie nielegalnej eksploatacji złóż. 

1.  3.  Efektywne  wykorzystywanie  eksploatowanych  złóż  oraz  ochrona  zasobów  złóż 
niezagospodarowanych: 

1.  3.  1.  Współdziałanie  organów  administracji  publicznej  w  celu  zapewnienia 
maksymalnego wykorzystania eksploatowanych kopalin, 

1.  3.  2.  Wprowadzenie  zapisów  w  PZP  gmin  o  niezagospodarowywaniu  terenów 
nieeksploatowanych złóż. 

 

Cele i zadania środowiskowe w zakresie gospodarki wodno‐ściekowej 

1. Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz 
zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości. 

1. 1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej: 

1. 1. 1. Budowa oczyszczalni przydomowych, w szczególności na terenach zabudowy 
rozproszonej, gdzie nie planuje się budowy oczyszczalni w okresie perspektywicznym, 

1. 1. 2. Rozpoznanie problemu oczyszczania wód deszczowych z terenów dróg, 

1. 1. 3. Budowa kanalizacji deszczowej w drogach na terenie Powiatu. 

1. 2. Ograniczenie strat wody związanych z przesyłem i poprawa zaopatrzenia ludności w 
wodę: 

1. 2. 1. Rozbudowa sieci wodociągowej 

1. 2. 2. Modernizacja ujęć wody oraz stacji uzdatniania 

1. 3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych: 

1.  3.  1.  Edukacja  mieszkańców  gmin  w  zakresie  racjonalnego  gospodarowania 
zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa domowego  (propagowanie postaw  i 
zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody), 

1.  3.  2.  Rozpoznanie  problemu  starych  studni  gospodarskich  –  ewidencja  i 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, 

1. 3. 3. Organizacja cyklu spotkań z rolnikami w zakresie propagowania tzw. dobrych 
praktyk  rolniczych  w  celu  zmniejszenia  zanieczyszczeń  obszarowych  przez  związki 
biogenne, 

1.  3.  4.  Wykonanie  działań  dotyczących  rozpoznania  problemu  oczyszczania  wód 
deszczowych ze szczególnym uwzględnieniem terenów przemysłowych, składowych, 
baz transportowych, dróg gminnych oraz parkingów. 

 

Cele i zadania środowiskowe w zakresie ochrony powietrza 
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1. Poprawa jakości powietrza oraz obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu 

1. 1. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do 
celów grzewczych, ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie zapotrzebowania na energię: 

1. 1. 1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 

1.  1. 2. Wykonanie  „Założeń do planu  zaopatrzenia w  ciepło, energię elektryczną  i 
paliwa gazowe”, 

1. 1. 3. Tworzenie  lokalnych sieci ciepłowniczych  i podłączanie do nich budynków z 
indywidualnymi paleniskami domowymi, 

1. 1. 4. Budowa farm wiatrowych o łącznej mocy 91,75 MW. 

1.  2.  Poprawa  jakości powietrza  poprzez  poprawienie warunków  ruchu  drogowego  na 
terenie powiatu: 

1. 2. 1. Modernizacja układu drogowego w powiecie, 

1. 2. 2. Budowa i organizacja tras rowerowych. 

1. 3. Poprawa  jakości powietrza poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej w  zakresie 
ochrony powietrza: 

1.  3.  1.  Prowadzenie  edukacji  ekologicznej w  zakresie wpływu  spalania  paliw  złej 
jakości  oraz  odpadów  w  paleniskach  domowych  na  stan  czystości  powietrza, 
możliwości oszczędzania energii oraz promocji korzystania  z  transportu  zbiorowego 
oraz transportu rowerowego, 

1. 4. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zorganizowanej: 

1. 4. 1. Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń, 

1. 4. 2. Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego. 

 

Cele i zadania środowiskowe w zakresie ochrony przed hałasem 

1. Zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska 

1. 1. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego i przemysłowego: 

1. 1. 1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony zdrowia  i życia mieszkańców przed 
hałasem, 

1. 1. 2. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż  tras komunikacyjnych  ‐ w miejscach 
gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych, 

1. 1. 3. Modernizacja dróg (powiatowych), 

1. 1. 4. Tworzenie pasów zieleni ochronnej wzdłuż dróg publicznych, 

1. 1. 5. Dostosowanie przedsiębiorstw do obowiązujących standardów emisji hałasu 
do środowiska. 

1.  2.  Tworzenie  terenów  wolnych  od  oddziaływań  akustycznych  związanych  z 
przemysłem i komunikacją: 
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1.  2.  1.  Wyznaczanie  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego 
obszarów chronionych przed hałasem, 

1. 2. 2. Budowa, rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego. 

 

Cele  i  zadania  środowiskowe  w  zakresie  ochrony  przez  oddziaływaniem  pół 
elektromagnetycznych 

1. Kontrola  i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do 
środowiska 

1. 1. Rozpoznanie stanu zagrożenia oddziaływania pól elektromagnetycznych: 

1. 1. 1. Rozwój systemu badań poziomów promieniowana elektromagnetycznego, 

1. 1. 2. Gromadzenie danych dotyczących  instalacji powodujących wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych. 

1. 2. Tworzenie stref wolnych od zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym: 

1.  2.  1.  Uwzględnienie  w  planach  zagospodarowania  przestrzennego  zagadnienia 
dotyczącego pól elektromagnetycznych, 

1.  2.  2.  Preferowanie  mało  konfliktowych  lokalizacji  źródeł  promieniowania 
niejonizującego oraz w razie potrzeby wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania 
w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.  

 

4.2.2.2. Powiat Augustowski 

Strategia Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku 
‐  Uchwała  nr  161/XIX/04  Rady  Powiatu w  Augustowie  z  dnia  29  grudnia  2004  roku w 
sprawie  zmiany  uchwały  Nr  325/XLIII/2002  Rady  Powiatu  w  Augustowie  z  dnia  9 
października 2002 roku w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju powiatu Augustowskiego do 
2020 roku” . 
 

Strategia  Rozwoju  Powiatu  Augustowskiego  określa  misję  i  cele  rozwoju  Powiatu 
Augustowskiego  

Misja rozwoju: 
„Powiat Augustowski obszarem zrównoważonego rozwoju i wzrostu poziomu życia jego 
mieszkańców poprzez efektywne wykorzystanie zasobów lokalnych przy poszanowaniu 
walorów kulturowych regionu”. 
 
Cele rozwoju powiatu augustowskiego: 
Cel strategiczny A: Infrastruktura techniczna 

A. 1. Modernizacja układu komunikacyjnego Powiatu Augustowskiego. 
A. 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska przyrodniczego poprzez proekologiczny 
rozwój infrastruktury technicznej. 

Według Strategii, poprawa stanu powiatowej infrastruktury komunikacyjnej to warunek 
niezbędny do zapewnienia sprawnego i bezkolizyjnego dostępu do regionu. Oznacza to 
szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy poszczególnymi częściami powiatu, lepszy 
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dostęp do sieci dróg krajowych i międzynarodowych oraz poprawę bezpieczeństwa na 
drogach. To właśnie od infrastruktury drogowej w znacznym stopniu uzależniony jest 
kompleksowy rozwój powiatu ‐ tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym spadek stopy 
bezrobocia.  
Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez przeciwdziałanie jego zagrożeniom przyczynia 
się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w 
szczególności w zakresie turystyki. Stan dróg i urządzeń ochrony środowiska wpływa zatem 
na wszystkie dziedziny życia mieszkańców, decydując o rozwoju gospodarczym i zapewniając 
zachowanie zasobów naturalnych.  
	
Cel strategiczny B: Infrastruktura społeczna 

B. 1. Rozwój systemu edukacji uwzględniający potrzeby rynkowe. 
B. 2. Poprawa dostępności do obiektów sportowych i rekreacyjnych.  
B. 3. Poprawa dostępności i jakości usług medycznych. 
B. 4. Rozszerzenie dostępności i podwyższanie standardu usług w sferze pomocy 
społecznej. 
B. 5. Wspieranie i umacnianie rodziny w wypełnianiu jej funkcji. 
B. 6. Kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych wśród społeczeństwa lokalnego 
oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. 
B. 7. Poprawa systemu bezpieczeństwa publicznego. 
B. 8. Rozwój lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 
B. 9 Rozwój instytucjonalny powiatowych jednostek organizacyjnych. 

	
Strategia określa misję rozwoju i cele strategiczne, jednak nie zawiera szczegółowych 
rozstrzygnięć co do konkretnych projektów i działań.  

 

Program  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu  Augustowskiego  na  lata  2012‐2015  z 
perspektywą na lata 2016‐2019 

Nadrzędnym celem POŚ dla Powiatu Augustowskiego  jest: „Zrównoważony rozwój powiatu 
augustowskiego przy poprawie i promocji środowiska naturalnego”. 

 

Powyższy nadrzędny cel będzie  realizowany w oparciu o cele długoterminowe obejmujące 
zakres  do  2019,  oraz  wyznaczone  zadania  krótkoterminowe,  planowane  do  realizacji  w 
latach 2012 – 2015. 

Cele długoterminowe: 

1. Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza. 

2. Osiągnięcie  i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych oraz ochrona  jakości 
wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania. 

3. Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej na 
rożnych poziomach organizacji. 

4.  Zmniejszenie  zagrożenia  hałasem  poprzez  obniżenie  jego  natężenia  do  poziomu 
obowiązujących standardów. 

5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. 
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6.  Ograniczanie  zużycia  energii  oraz  zwiększenie  wykorzystania  odnawialnych  źródeł 
energii 

7. Zapobieganie powstaniu poważnych awarii przemysłowych. 

8. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi. 

9. Ochrona powierzchni ziemi 

10. Wzrost świadomości ekologicznej 

 

Wyszczególnione  zostały  zamierzenia  inwestycyjne  w  zakresie  ochrony  środowiska  na 
terenie  powiatu  augustowskiego.  Terenu  WPN  dotyczy  zadanie:  „Rozbudowa  sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach (…) Krusznik Zakąty.” 

 

4.2.2.3. Powiat Suwalski 

Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 roku 

Strategia określa wizję i misję Powiatu: 

Wizja: „Powiat suwalski – czysta zielona kraina, zapewniająca dobrobyt swoim mieszkańcom 
i przyjazna odwiedzającym”.  

Misja:  „Powiat  suwalski  –  obszarem  zrównoważonego  rozwoju,  wykorzystujący  walory 
przyrodniczo  –  krajobrazowe,  kulturowe  i  położenie  przygraniczne,  tworzący  korzystne 
warunki dla aktywizacji wsi, rozwoju rolnictwa i turystyki, dbający o poprawę poziomu życia 
mieszkańców”.  

 

Wyznaczone zostały cele strategiczne, operacyjne i działania.  

Cele strategiczne: 

1. Zrównoważony rozwój – warunek sukcesu gospodarki powiatu, w tym cele operacyjne: 

‐ efektywne gospodarstwa rolne,  

‐ racjonalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego, 

‐ ochrona środowiska przyrodniczego, 

‐ aktywizacja gospodarcza społeczeństwa. 

2. Poprawa jakości życia mieszkańców, w tym cele operacyjne: 

‐ poprawa infrastruktury komunikacyjnej i technicznej,  

‐ atrakcyjny rynek pracy; wysoki poziom usług nierynkowych, 

‐ wzrost poczucia bezpieczeństwa publicznego,  

‐ wzrost świadomości obywatelskiej społeczeństwa. 

3.  Zwiększenie  atrakcyjności  powiatu  suwalskiego  dla  turystów  i  inwestorów, w  tym  cele 
operacyjne: 
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‐ rozwój potencjału turystycznego powiatu dla zapewnienia wzrostu ruchu turystycznego 
na przestrzeni całego roku, 

‐  wykreowanie  i  promocja  pozytywnego  wizerunku  powiatu  jako  obszaru  spójnych 
działań na rzecz rozwoju społeczno‐ gospodarczego, 

‐  tworzenie  klimatu dla napływu  kapitału  zewnętrznego na  rzecz  rozwoju  inwestycji w 
powiecie,  utworzenie  Powiatowego  Centrum  Edukacji,  Kultury,  Turystyki  i  Sportu  na 
bazie Zespołu Szkół w Dowspudzie.  

 

Program Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2012‐2015 

Głównym celem Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego jest określenie polityki 
zrównoważonego  rozwoju  powiatu  suwalskiego,  która  ma  być  formą  realizacji  polityki 
ekologicznej  państwa, województwa,  powiatu w  skali  regionu,  odzwierciedlając  tendencje 
europejskiej polityki ekologicznej.  

W  programie  zidentyfikowano  najważniejsze walory  środowiska  naturalnego  i  zagrożenia 
wynikające  z  zanieczyszczenia  środowiska;  określono  wskazania  celów  i  działań 
inwestycyjnych, organizacyjnych i edukacyjnych zmierzających do poprawy stanu środowiska 
i  zachowania  równowagi ekologiczno‐społeczno‐gospodarczej  zgodnie z wymogami polityki 
ekologicznej  państwa  i  dyrektywami  UE  i  oszacowano  niezbędne  nakłady  na  inwestycje 
proekologiczne.  

 

Program zawiera między innymi: 

1. Podstawowe informacje o powiecie: położenie, ludność i struktura osadnicza (przyrost 
naturalny,  struktura wieku,  gęstość  zaludnienia  i  system  osadniczy,  stopa  bezrobocia), 
gospodarka: rynek pracy, podmioty gospodarki narodowej, kierunki rozwoju gospodarki, 
turystyka. 

2.  Stan  i  zagrożenia  środowiska:  krajobraz,  klimat  i  formy  użytkowania  terenu, walory 
przyrodnicze flora, fauna, obszary  i obiekty chronione), wody powierzchniowe (płynące, 
stojące) wody podziemne, powierzchnia  ziemi  (gleby, ekologiczne  formy działalności w 
rolnictwie),  zasoby  złóż  kopalin,  powietrze  atmosferyczne  (w  tym  imisja),  hałas, 
nadzwyczajne  zagrożenia  środowiska  (powodziowe,  pożarowe,  awarie  chemiczno‐
ekologiczne z udziałem toksycznych środków przemysłowych, zagrożenia przy dystrybucji 
paliw  płynnych  i  gazu  płynnego,  zagrożenia  związane  z  transportem  drogowym  i 
kolejowym, zagrożenia wywołane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, zagrożenie 
suszą, zagrożenie skażeniem promieniotwórczym. 

3.  Infrastruktura:  gospodarka  wodna,  gospodarka  ściekowa,  gospodarka  odpadami, 
zaopatrzenie  w  energię,  komunikacja  i  transport,  zrównoważone  wykorzystanie 
materiałów, wody i energii. 

4. Zarządzanie środowiskiem naturalnym i instrumenty jego ochrony. 

5. Uwarunkowania realizacji programu. 

6. Monitoring. 
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7. Wytyczne  dla  samorządów w  zakresie  sporządzania  gminnych  programów  ochrony 
środowiska. 

 

Cele i zadania Programu: 

Nadrzędnym  celem  strategicznym  Programu  jest  „  Zrównoważony  rozwój  Powiatu 
Suwalskiego przy zachowaniu i promocji walorów środowiska naturalnego”. 

Cel  nadrzędny ma  być  osiągnięty  poprzez  realizację  następujących  celów  strategicznych  i 
krótkoterminowych: 

 

Cel  strategiczny  1  –  Poprawa  jakości  powietrza  atmosferycznego  poprzez:  spełnienie 
wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza (w tym cele krótkoterminowe: ograniczenie 
emisji niskiej, modernizacja kotłowni w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
termomodernizacja  budynków,  zdefiniowanie  barier  ograniczających  wykorzystanie 
potencjału  odnawianych  źródeł  energii  w  regionie).  Cel  realizowany  będzie  poprzez 
następujące zadania:  

‐ ograniczenie emisji niskiej, 

‐ modernizacja kotłowni w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  

‐ termomodernizacja budynków, 

‐ prowadzenie działalności zmierzającej do redukcji prekursorów ozonu,  

‐ zidentyfikowanie barier ograniczających wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł 
energii w regionie. 

 

Cel  strategiczny  2  –  Ochrona  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  oraz  poprawa  ich 
jakości, w  tym:  zapewnienie  dobrej  jakości wody  pitnej,  racjonalna  gospodarka  zasobami 
wód,  poprawa  jakości  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  zwiększenie  retencji  w 
zlewniach  oraz  zapobieganie  suszom  i  skutkom  wezbrań  powodziowych,  odtwarzanie 
ciągłości ekologicznej i renaturalizacja rzek. Zadaniami do realizacji celu będą: 

‐ modernizacja systemów poboru i uzdatniania wód, 

‐ budowa nowych  i modernizacja  istniejących sieci wodociągowych  i kanalizacyjnych  (w 
tym kanalizacji deszczowej), 

przestrzeganie  zasad  poboru  wód  podziemnych  zgodnie  z  zasobami  dyspozycyjnymi, 
minimalizacja strat wód na przesyle wody wodociągowej, 

‐  budowa  oczyszczalni  przydomowych  tam,  gdzie  jest  to  ekonomicznie  i  technicznie 
uzasadnione,  

ewidencja  zbiorników  bezodpływowych  i  istniejących  przydomowych  oczyszczalni 
ścieków, 

‐ stosowanie zakazów zabudowy na terenach zalewowych,  

‐  promocja  programów  rolno‐środowiskowych  w  zakresie  zachowania  terenów 
podmokłych z chronionymi siedliskami i gatunkami ptaków,  



Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska  57 

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Taxus SI 

‐ ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów oraz naturalnych siedlisk przyrodniczych 
oraz dziej fauny i flory. 

 

Cel strategiczny 3 – Zachowanie i ochrona bogactw przyrodniczych i krajobrazowych, w tym: 
pogłębienie  wiedzy  o  zasobach  przyrodniczych  powiatu  oraz  województwa,  stworzenie 
warunków  prawnych  do większej  ochrony  zasobów  przyrodniczych  przez  uporządkowanie 
kwestii planowania przestrzennego  i wprowadzenie zapisów dotyczących ochrony przyrody 
do dokumentów planistycznych gmin i powiatu, zachowanie struktury i stanu ekosystemów i 
siedlisk, ochrona krajobrazu  i  różnorodności biologicznej na  terenie powiatu,  zapobieganie 
konfliktom ekologicznym na obszarach chronionych. Cele realizowane będą poprzez: 

‐  edukację pracowników  administracji  publicznej  oraz  innych  interesariuszy w  zakresie 
prawnych i przyrodniczych podstaw zarządzania obszarami przyrodniczo cennymi, w tym 
Natura 2000, 

‐  uporządkowanie  kwestii  planowania  przestrzennego  i  wprowadzenie  zapisów 
dotyczących ochrony przyrody do dokumentów planistycznych gmin i powiatu, 

systematyczne wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących 
znacząco negatywnie oddziaływać na obszary przyrodniczo cenne, w tym Natura 2000,  

‐ czynną ochronę terenów podmokłych, łąk i pastwisk cennych przyrodniczo,  

‐ wdrożenie  procesów mediacji  z  udziałem  profesjonalnych mediatorów w  przypadku 
istniejących konfliktów ekologicznych. 

 

Cel  strategiczny  4  –  Ochrona  przed  hałasem  i  polem  elektromagnetycznym,  w  tym: 
rozpoznanie  i  ocena  stopnia  narażenia  mieszkańców  na  ponadnormatywny  hałas, 
eliminowanie  zagrożeń  hałasem  w  powiecie,  utrzymanie  poziomów  napromieniowania 
elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych. Realizacja celu nastąpi poprzez:  

‐ wdrożenie  procesów mediacji  z  udziałem  profesjonalnych mediatorów w  przypadku 
istniejących konfliktów ekologicznych,  

‐ opracowanie wynikających z map akustycznych programów ochrony  środowiska przez 
hałasem,  

‐  budowa  obwodnic  i  dróg  alternatywnych  do  istniejących  –  wraz  ze  skutecznym 
zabezpieczeniem akustycznym,  

‐  remonty  nawierzchni  dróg,  opracowanie  i  wdrożenie  zasad  organizacji  ruchu 
sprzyjających obniżeniu poziomu hałasu w środowisku, 

‐  tworzenie planów  zagospodarowania przestrzennego  z uwzględnieniem  źródeł hałasu 
oraz  wprowadzenie  zapisów  odnośnie  standardów  akustycznych  dla  poszczególnych 
terenów, 

‐  zapewnienie  właściwego  poziomu  ochrony  ludności  i  środowiska  przed  ujemnymi 
skutkami promieniowania elektromagnetycznego. 
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Cel  strategiczny 5 – Racjonalne użytkowanie  zasobów kopalin, gleb  i powierzchni  ziemi, w 
tym: ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prac geologicznych i eksploatacji 
kopalin, zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
przez  rozpowszechnianie  dobrych  praktyk  rolnych  i  leśnych,  przeciwdziałanie  degradacji 
terenów  rolnych,  łąkowych  i  wodno‐błotnych  przez  czynniki  antropogeniczne,  wskazanie 
obszarów zanieczyszczonych. Realizacja celu nastąpi poprzez:  

‐ eliminację nielegalnej eksploatacji kopalin, 

‐  wzmocnienie  ochrony  niezagospodarowanych  złóż  kapalin  w  procesie  planowania 
przestrzennego,  

‐  rozpowszechnienie  dobrych  praktyk  rolnych  i  leśnych,  z  godnie  z  zasadami 
zrównoważonego rozwoju, 

‐ przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno‐błotnych przez czynniki 
antropogeniczne, 

‐ zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im 
funkcje przyrodnicze, rekreacyjne lub rolnicze, rozpoznanie obszarów zanieczyszczonych. 

 

Cel  strategiczny  6  –  Racjonalna  gospodarka  odpadami  przyjazna  środowisku,  zgodnie  z 
zasadami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego.  

 

Cel  strategiczny  7  –  Zapobieganie  poważnym  awariom,  w  tym  cele  krótkoterminowe: 
monitorowanie obszarów zagrożonych występowaniem poważnych awarii oraz sprawne  ich 
usuwanie.  Realizacja  celu  nastąpi  poprzez  monitoring  obszarów  zagrożonych 
występowaniem poważnych awarii przemysłowych, w tym: 

‐ spełnienie wymogów  regionalnego systemu wczesnego ostrzegania  i wspieranie służb 
ratownictwa, 

‐ eliminowanie źródeł i ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii, 

‐ sprawne usuwanie skutków zaistniałych awarii. 

 

Cel  strategiczny  8  –  Edukacja  ekologiczna  mieszkańców,  w  tym:  wzrost  świadomości 
ekologicznej mieszkańców  powiatu w  zakresie  ochrony  powietrza  i właściwej  gospodarki 
odpadami  oraz  w  obrębie  pozostałych  elementów  środowiska,  działania  promocyjne  i 
edukacyjne  w  odniesieniu  do  możliwości  wykorzystania  alternatywnych  źródeł  energii; 
edukacja w zakresie odpowiedniego postępowania z odpadami komunalnymi. Realizacja celu 
nastąpi poprzez: 

‐ uświadamianie jakie ryzyko niesie za sobą spalanie odpadów w piecach domowych, 

‐ określenie potencjału możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w powiecie,  

‐ zidentyfikowanie barier ograniczających wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł 
energii w powiecie, 

‐ określenie działań wspierających rozwój energii odnawialnej w powiecie.  
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Cel  strategiczny  9  –  Odnawialne  źródła  energii,  w  tym  zwiększenie  wykorzystania 
niekonwencjonalnych źródeł energii. Realizacja celu nastąpi poprzez: 

‐ określenie potencjału rozwoju energetyki odnawialnej w powiecie,  

‐ zidentyfikowanie barier ograniczających wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł 
energii w powiecie, 

‐ określenie działań wspierających rozwój energii odnawialnej w powiecie.  

 

4.2.3. Plany gminne 

4.2.3.1. Gmina Krasnopol 

Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnopol 
Uchwała nr XXXIV/173/01 Rady Gminy Krasnopol z dnia 25 maja 2001 roku – tekst jednolity 
stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/218/10 Gminy Krasnopol z dnia 10  listopada 
2010 r. 

 

Celem  głównym  Studium  jest:  „Zapewnienie  wszechstronnego,  trwałego  rozwoju 
gwarantującego wzrost  jakości poziomu życia, przy zachowaniu równowagi pomiędzy strefą 
społeczną,  ekologiczną  i  produkcyjną.  Rozwój  ten  powinien  gwarantować  sprawność 
funkcjonowania poszczególnych systemów tworzących strukturę przestrzenno‐gospodarczo‐ 
społeczną gminy oraz zapewniać otwarcie na przyszłość, przy zachowaniu obecnych zasobów 
przyrodniczych i kulturowych”. 

Studium obejmuje między innymi: 

1. Cele i kierunki rozwoju ekonomicznego, gdzie jako środki do uzyskania wyznaczonego celu 
zakłada  się między  innymi:  kierowanie  środków  finansowych  budżetu  gminy  na  działania 
poprawiające  infrastrukturę techniczną  i komunikacyjną a mające przede wszystkim na celu 
budowę obwodnicy miejscowości gminnej Krasnopol, modernizację dróg gminnych, budowę 
gminnej  oczyszczalni  ścieków  wraz  z  systemem  kanalizacji  sanitarnej  wsi  położonych  w 
obrębie Wigierskiego Parku Narodowego, doprowadzenie sieci wodociągowej do wszystkich 
miejscowości  w  gminie,  budowę  elektrowni  wiatrowych  oraz  promowanie  walorów 
przyrodniczych,  kulturowych,  krajobrazowych  i  turystycznych  obszaru  gminy  w  aspekcie 
częściowego  jej  położenia w Wigierskim  Parku  Narodowym  oraz współpraca  z  Zarządem 
WPN w celu pozyskiwania funduszy na rozwój tej części gminy. 

 

2.  Cele  i  kierunki  rozwoju  społecznego  w  tym:  podniesienie  standardu  wyposażenia  w 
infrastrukturę  techniczną  i  komunalną,  stosownie  do  występujących  potrzeb  w  zakresie: 
zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzenia  ścieków,  gospodarki  odpadami,  dostaw  gazu, 
energetyki  i  telekomunikacji.  Jako  środki  realizacji wyznaczonego  celu  zakłada  się między 
innymi  rozwój  systemu  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków  na  obszarze  gminy, 
koncentracja  środków  na  zadaniach  prowadzących  do  kompleksowego  rozwiązania 
problemów  kanalizacji  gminy,  zorganizowanie  usuwania  odpadów  z  terenu  gminy  – 
urządzenie punktów gromadzenia odpadów i rozwój systemu segregacji odpadów. 
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3. Cele i kierunki przyrodnicze, realizowane między innymi poprzez:  

‐ prowadzenie  racjonalnej gospodarki  zasobami przyrody  takimi  jak wody,  lasy, walory 
krajobrazowe, 

‐ dostosowanie rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego do uwarunkowań 
przyrodniczych,  

‐  ochronę  trwałej  pokrywy  roślinnej,  gleby,  naturalnego  ukształtowania  terenu  oraz 
nieużytków  i  ekosystemów  wodnych  położonych  na  obszarze  WPN  (podejmowanie 
działań  zmierzających  do wprowadzenia  produkcji  żywności metodami  ekologicznymi, 
utrzymanie  mozaikowatego  użytkowania  terenu,  zadarnianie  i  zakrzewianie  w  celu 
zapobieżenia  erozji  wodnej  i  powietrznej  najsłabszych  gruntów  i  stoków  o  dużych 
spadkach  (10%  i  więcej),  przy  wyłączeniu  z  tych  zabiegów  atrakcyjnych  form  rzeźby 
terenu i gliniastych skarp porośniętych roślinnością kserotermiczną, 

‐ zachowanie w stanie naturalnym torfowisk oraz zabezpieczenie ich przed zaśmieceniem 
i innymi formami dewastacji,  

‐  zakaz  hodowli  i  wprowadzania  do  wód  na  terenie  Parku  oraz  na  terenie  zlewni 
ekosystemów wodnych Parku obcych gatunków roślin i zwierząt wodnych,  

‐  zakaz  lokalizowania  ferm hodowlanych  i  towarowych powyżej 30 DJP, niezależnie od 
systemu  chowu  zwierząt;  zakaz  dotyczy  przede wszystkim  budowy  ferm  tuczu  trzody 
chlewnej, bydła, ferm drobiowych oraz ferm zwierząt futerkowych,  

‐  zakaz  rolniczego  wykorzystania  gnojowicy,  ścieków  bytowych  oraz  osadów 
pościekowych w bezpośrednich zlewniach ekosystemów wodnych Parku,  

‐  zakaz  składowania nawozów na  glebie w odległości mniejszej niż 100 m od brzegów 
wód, 

‐  zakaz  rozsiewania  z  samolotów nawozów,  środków ochrony  roślin  i  innych  substancji 
toksycznych (zakaz nie powinien dotyczyć zabiegów związanych ze zwalczaniem gradacji 
owadów zagrażających ciągłości występowania drzewostanów),  

‐  zakaz  regulacji  rzek  i  innych  cieków wodnych, w  tym  zakaz  prostowania  ich  biegu, 
pogłębiania,  umacniania  brzegów  oraz  innych  działań  naruszających  naturalnie 
ukształtowane  koryto  cieku  (z  wyjątkiem  okresowego  wyrównywania  dna  i 
ukształtowania koryta bezpośrednio w pobliżu urządzeń służących do monitoringu stanu i 
przepływu wód), 

‐ zakaz wykonywania zabiegów melioracyjnych (w szczególności rowów odwadniających, 
zakładania  drenażu  oraz wypompowywania wody  z  ekosystemów  na  obszarze  Parku), 
prowadzących  do  osuszania  drobnych  zbiorników  wodnych,  zagłębień  śródpolnych, 
czasowo  zalewanych  łąk,  „oczek"  wodnych,  naturalnych  stawów  i  siedlisk  wodno‐
błotnych,  

‐ zakaz zasypywania drobnych zbiorników wodnych  i  środowisk wodno‐błotnych ziemią 
lub innymi materiałami wypełniającymi, 

‐ zakaz naruszania naturalnej konfiguracji dna i pobrzeża zbiorników wodnych i cieków za 
wyjątkiem  rekultywacji  drobnych  zbiorników wodnych,  związanej  z  odtwarzaniem  lub 
kształtowaniem  siedlisk  występowania  rzadkich  gatunków  zwierząt,  poprzedzanie 
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wszelkich  prac  ziemnych  prowadzonych w  strefie  pobrzeża wód  lub  naruszających  ich 
dno, ekspertyzą oddziaływania planowanych działań na środowisko,  

‐ zakaz piętrzenia rzek i cieków i hydrotechnicznej regulacji ich przepływów,  

‐ zakaz poboru wód powierzchniowych i podziemnych bez pozwolenia wodno‐prawnego 
w  ilościach  wykraczających  poza  korzystanie  powszechne  lub  zwykłe;  uzyskanie 
pozwolenia wodno‐ prawnego należy poprzedzić ekspertyzą oddziaływania planowanych 
działań na środowisko, 

‐  zakaz  odprowadzania  jakichkolwiek  ścieków,  nawet  po  oczyszczeniu,  do  zbiorników 
wodnych  Parku, mniejszych  cieków wodnych  i  rowów melioracyjnych  uchodzących  do 
zbiorników wodnych Parku, 

‐  zakaz  odprowadzania  ścieków  nieoczyszczonych  do  gruntu  na  obszarze  Parku,  za 
wyjątkiem  ścieków  z  oczyszczalni  glebowo  ‐  roślinnych,  które mogą  być  zlokalizowane 
wyłącznie w zlewni bezpośredniej rzeki Czarna Hańcza, na odcinku poniżej jeziora Wigry; 
budowę  i  szczegółową  lokalizację  takich  oczyszczalni  należy  poprzedzić  ekspertyzą 
oddziaływania planowanych działań na środowisko, 

‐  zakaz wznoszenia  jakichkolwiek budynków  i obiektów budowlanych, w  tym obiektów 
przeznaczonych  na  potrzeby  rolnictwa  oraz  barakowozów  i  innych  obiektów 
tymczasowych nie związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych, przystani wodnych  i 
kąpielisk o  charakterze ogólnodostępnym w  strefie ochronnej  jeziora Wigry;  zakaz  ten 
nie  dotyczy  budowy  obiektów  związanych  z  ochroną wód,  budowy wież widokowych 
realizacji  zadań  statutowych  i  zamierzeń  realizacyjnych  Parku  oraz  terenów  skupionej 
zabudowy wsi, 

‐  zakaz  niszczenia  gleby  oraz  zmiany  sposobu  użytkowania  gruntów  (które 
powodowałyby niszczenie  trwałej pokrywy roślinnej) w strefie ochronnej  jeziora Wigry; 
zakaz  obejmuje  w  szczególności  prowadzenie  prac  ziemnych  naruszających  naturalne 
ukształtowanie terenu oraz zamianę lasów i nieużytków na użytki rolne; dopuszczalnymi 
zmianami sposobu użytkowania gruntów w  tej strefie  jest zadarnianie użytków ornych, 
wprowadzanie zakrzewień i zadrzewień lub zalesień,  

‐ ochronę terenów otwartych, szczególnie obszarów podmokłych,  

‐ ochronę terenów zieleni w obszarach zainwestowanych;  

‐  ochronę  klimatu  lokalnego  polegającą  na  wzbogacaniu  zadrzewień  w  zespołach 
osadniczych i terenach letniskowych,  

‐  ograniczanie  źródeł  zanieczyszczeń  poprzez:  zakaz  lokalizacji  obiektów  uciążliwych  i 
modernizację  uciążliwych  technologii,  wprowadzanie  wysokosprawnych  urządzeń 
ochronnych,  podjęcie  rozbudowy  infrastruktury  technicznej  związanej  z  gospodarką 
wodno‐ściekową,  poprawę  jakości  głównych  tras  komunikacyjnych,  szczególnie  o 
znaczeniu  międzynarodowym,  wprowadzanie  zadrzewień  wokół  terenów  szkodliwych 
„poprawiając  estetykę  krajobrazu  gatunkami  rodzimymi”,  zakaz  wprowadzania 
poprzecznych  barier  (zabudowa)  w  ekologicznych  ciągach  o  znaczeniu  lokalnym  i 
ponadlokalnym,  dbałość  w  zakresie  gospodarki  wodno  ‐  ściekowej  na  obszarach 
źródliskowych i obszarach ze średnio izolowanymi wodami podziemnymi. 
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Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy obejmują:  

‐ zapewnienie ładu przestrzennego w kształtowaniu zagospodarowania gminy, 

‐  utrzymanie  i  zapewnienie  harmonijnego  rozwoju  struktur  przestrzennych  jednostek 
osadniczych, 

‐ zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska, 

‐ utrzymanie  tożsamości  kulturowej  zabudowy miejscowości gminnej  i pozostałych wsi 
poprzez kontynuacje lokalnego sposobu zabudowy i respektowanie istniejących układów 
urbanistycznych,  

‐ zachowanie walorów krajobrazowych i podniesienie walorów estetycznych terenu,  

‐  podniesienie  standardu  zagospodarowania  w  zakresie  infrastruktury  usługowo‐
produkcyjnej,  zapewniającej  miejscowościom  gminnym  wzmocnienie  roli  ośrodków 
wielofunkcyjnych. 

 

Studium ustaliło kierunki zagospodarowania przestrzennego. W tym celu podzielono obszar 
gminy na 3 strefy polityki przestrzennej.  

 

Strefa 1  

o wysokim  reżimie ochronnym  z dopuszczeniem  rozwoju  turystyki,  rolnictwa  i osadnictwa. 
Granice tej strefy pokrywają się z granicami Wigierskiego Parku Narodowego. Dla strefy tej 
określono następujące główne kierunki zagospodarowania: 

‐  w  odniesieniu  do  funkcji  osadniczej:  realizowanie  jej  na  wyznaczonych  terenach,  z 
zasadą  adaptacji  istniejącej  zabudowy  oraz  dopuszczeniem  do  jej  plombowych 
uzupełnień, 

‐  w  odniesieniu  do  turystyki  i  wypoczynku:  możliwość  wykorzystania  terenów  dla 
turystyki  pieszej,  rowerowej,  konnej, wodnej,  edukacyjnej  z  ruchem  prowadzonym  po 
wyznaczonych  szlakach  wyposażonych  w  urządzone  punkty  widokowe,  miejsca 
odpoczynku,  kąpieliska, pola biwakowe oraz dopuszczeniem  turystyki pobytowej  ściśle 
związanej z istniejącymi obszarami zabudowanym, 

‐ w  odniesieniu  do  komunikacji  i  infrastruktury  technicznej:  adaptację  i modernizację 
istniejących tras i urządzeń, a w przypadku infrastruktury technicznej pełne wyposażenie 
terenu  (wodociąg,  kanalizacja,  elektroenergetyka,  systemy  grzewcze  z wykorzystaniem 
pomp cieplnych, telekomunikacja, gospodarka odpadami), 

w  odniesieniu  do  rolnictwa,  leśnictwa  i  ochrony  środowiska  przyrodniczego  i 
kulturowego: utrzymanie istniejącej struktury użytkowania gruntów i mozaikowatości pól 
z dopuszczeniem zamiany gruntów ornych na użytki zielone  i ukierunkowanie rolnictwa 
na gospodarkę hodowlaną, zalesianie, zadrzewianie i zadarnianie gruntów narażonych na 
erozję,  upowszechnianie  rolnictwa  „ekologicznego'',  utrzymanie  historycznie 
ukształtowanej  sieci  drożnej,  rozłogów  pól  i  formy  budownictwa  mieszkalnego  i 
gospodarczego. 

 



Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska  63 

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Taxus SI 

Strefa 2  

o  podwyższonym  reżimie  ochronnym  z  możliwością  rozwoju  turystyki,  rolnictwa  i 
osadnictwa. Granice  tej strefy pokrywają się z granicą strefy ochronnej Wigierskiego Parku 
Narodowego. Dla strefy tej określono następujące główne kierunki zagospodarowania: 

‐  w  odniesieniu  do  funkcji  osadniczej:  realizowanie  jej  na  wyznaczonych  terenach,  z 
zasadą  adaptacji  istniejącej  zabudowy  oraz  dopuszczeniem  do  jej  plombowych 
uzupełnień  i na  terenach wyznaczonych do objęcia planami miejscowymi,  regulującymi 
m.in. architektoniczne formy zabudowy przy zachowaniu jej wiejskiego charakteru, 

‐  w  odniesieniu  do  turystyki  i  wypoczynku:  tworzenie  bazy  usługowej  i  noclegowej 
turystyki i wypoczynku oraz indywidualnej bazy (domy letniskowe), budowa i urządzanie 
szlaków turystyki pieszej, rowerowej, wodnej itp., upowszechnianie agroturystyki,  

‐ w  odniesieniu  do  komunikacji  i  infrastruktury  technicznej:  adaptację  i modernizację 
istniejących  i  w  razie  konieczności  budowę  nowych  układów  komunikacyjnych,  a  w 
przypadku  infrastruktury  technicznej pełne wyposażenie  terenu  (wodociąg, kanalizacja, 
elektroenergetyka,  systemy  grzewcze  z  wykorzystaniem  pomp  cieplnych, 
telekomunikacja, gospodarka odpadami), 

‐  w  odniesieniu  do  rolnictwa,  leśnictwa  i  ochrony  środowiska  przyrodniczego  i 
kulturowego: utrzymanie istniejącej struktury użytkowania gruntów i mozaikowatości pól 
z dopuszczeniem zamiany gruntów ornych na użytki zielone  i ukierunkowanie rolnictwa 
na gospodarkę hodowlaną, zalesianie, zadrzewianie i zadarnianie gruntów narażonych na 
erozję i nieprzydatnych rolniczo, upowszechnianie rolnictwa „ekologicznego", utrzymanie 
form  budownictwa  mieszkalnego  i  gospodarczego,  dążenie  do  realizacji  parku 
etnograficznego w Remieńkiniu  lub Piotrowej Dąbrowie oraz odtworzenia  grodziska w 
Żubronajciach i powiązania go funkcją turystyczną (turystyka poznawcza). 

 

Strefa 3 

rolniczo‐turystyczno‐osadnicza  i  aktywizacji  gospodarczej,  obejmująca  pozostałe  tereny 
gminy. Dla strefy tej określono następujące główne kierunki zagospodarowania: 

‐  w  odniesieniu  do  funkcji  osadniczej:  funkcje  osadnicze,  a  w  szczególności  rozwój 
ośrodka gminnego Krasnopol oraz wsi Jegliniec, Murowany Most, Romanowce, Skustele, 
Żlobin,  Mikołajewo,  Maćkowa  Ruda,  Krasne,  Remieńkiń  ‐  uznano  za  priorytetowe,  z 
warunkiem  sporządzenia  planów  miejscowych  (regulujących  m.in.  architektoniczne 
formy zabudowy przy zachowaniu jej wiejskiego charakteru) dla wyznaczonych terenów, 
na  których dopuszcza  się adaptację  istniejącej  zabudowy  i  jej plombowe uzupełnienia, 
realizację  ‐  oprócz  budownictwa  mieszkaniowego  i  siedlisk  rolniczych  ‐  zabudowy 
letniskowej oraz obiektów usługowych i rzemiosła nieuciążliwego, 

‐  w  odniesieniu  do  turystyki  i  wypoczynku:  tworzenie  bazy  usługowej  i  noclegowej 
turystyki i wypoczynku oraz indywidualnej bazy (domy letniskowe), budowa i urządzanie 
szlaków turystyki pieszej, rowerowej, wodnej itp., upowszechnianie agroturystyki,  

‐ w  odniesieniu  do  komunikacji  i  infrastruktury  technicznej:  adaptację  i modernizację 
istniejących  i budowę nowych układów komunikacyjnych  (obwodnica Krasnopola), a w 
przypadku infrastruktury technicznej dążenie do pełnego wyposażenia terenu (wodociąg, 
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kanalizacja,  elektroenergetyka  z  wykorzystaniem  elektrowni  wiatrowych,  systemy 
grzewcze z wykorzystaniem pomp cieplnych, telekomunikacja, gospodarka odpadami), 

‐  w  odniesieniu  do  rolnictwa,  leśnictwa  i  ochrony  środowiska  przyrodniczego  i 
kulturowego:  wspieranie  rozwoju  rolnictwa  intensywnego  na  obszarach  najbardziej 
przydatnych rolniczo, dostosowywanie zmian struktury obszarowej gospodarstw rolnych 
do wymogów Unii  Europejskiej,  ukierunkowanie  rolnictwa  na  gospodarkę  hodowlaną, 
ograniczanie  przeznaczania  na  cele  nierolnicze  gruntów  do  IV  klasy  bonitacyjnej, 
tworzenie  niezbędnych  urządzeń  obsługi  rolnictwa  i  leśnictwa,  utrzymanie  formy 
budownictwa mieszkalnego  i  gospodarczego,  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  ochronę 
zabudowy  Krasnopola  wraz  z  cmentarzem  oraz  zespołem  kościoła  parafialnego  i 
zachowanie  jego  tradycyjnego  układu  przestrzennego,  wraz  ze  służbami 
konserwatorskimi podjęcie zdecydowanych działań dotyczących poddania dworu i parku 
w Szejpiszkach natychmiastowej rewaloryzacji, a spichlerza rekonstrukcji. 

 

4.2.3.2. Gmina Giby 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Giby 

(Uchwała Nr XXII/113/2000 Rady Gminy Giby z dnia 21 lipca 2000 roku) 

 

„Generalnie, celem rozwoju gminy pierwszego rzędu  jest zapewnienie mieszkańcom pracy  i 
dochodów  pozwalających  na  godziwy,  w  odczuciu  społecznym  poziom  życia  (wszelkie 
działania prowadzone w tym celu mają za zadanie przeciwdziałać intensywnemu wyludnianiu 
się  wsi).  Należy  wykorzystać  dla  rozwoju  istniejące  wysokie  walory  środowiska 
przyrodniczego przy  racjonalnych  i  zgodnych  z  ekorozwojem programach  gospodarowania 
na  jego obszarach. Należy wykorzystać dla  rozwoju  istniejące położenie gminy w obszarze 
transgranicznym (w tym na potencjalnym szlaku wymiany międzynarodowej),  

Stworzyć  możliwości  ochrony  krajobrazu  kulturowego  z  zachowaniem  jego  regionalnego 
charakteru i tożsamości społeczności lokalnej”. 

 

Studium  określa  cele  rozwoju  ekologicznego,  cele  społeczne  w  zagospodarowaniu 
przestrzennym,  cele  rozwoju  gospodarczego,  cele  rozwoju  komunikacji  i  cele  rozwoju 
infrastruktury  technicznej.  Dla  wyznaczonych  celów  zdefiniowano  kierunki  i  zadania 
związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy. 

 

Kierunki  i  zadania  dotyczące  ochrony  wartości  i  zasobów  środowiska  przyrodniczego, 
sformułowano następująco: 

1. Realizacja ochrony prawnej WPN z następującymi zdaniami: „Obligatoryjne uwzględnianie 
zakazów  i nakazów dotyczących  zasad  zagospodarowania Wigierskiego Parku Narodowego 
zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie WPN (Dz. 
U.  Nr  24  poz.  124),  planach  miejscowych  i  decyzjach  o  warunkach  zabudowy  i 
zagospodarowania terenu.  

Na obszarze Parku zabrania się:  



Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska  65 

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Taxus SI 

‐  polowania,  chwytania,  płoszenia  i  zbijania  dziko  żyjących  zwierząt,  zbierania  poroży 
zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich, wybierania jaj, 

‐ pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, 

‐  wysypywania,  zakopywania  i  wylewania  odpadów  lub  innych  nieczystości,  innego 
zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza, 

‐ zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, 

‐ wydobywania skał, minerałów i torfu, 

‐ niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 

‐ palenia ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi, 

‐ wędkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

‐  stosowania  środków  chemicznych  w  gospodarce  rolnej,  leśnej  zadrzewieniowej  i 
łowieckiej, 

‐  prowadzenia  działalności  przemysłowej,  usługowej  lub  handlowej  poza miejscami  do 
tego wyznaczonymi, 

‐  zbioru dziko  rosnących  roślin, w  szczególności owoców  i  grzybów poza miejscami do 
tego wyznaczonymi, 

‐ ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi, 

‐ umieszczania bez zgody dyrektora Parku tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych 
znaków, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku 
i publicznego i bezpieczeństwa, 

‐ zakłócania ciszy, 

‐ używania łodzi motorowych, lotni i motolotni bez zgody dyrektora Parku, 

‐ wykonywania  lotów cywilnych statkami powietrznymi poniżej 2000 metrów wysokości 
względnej nad obszarem chronionym z wyjątkiem  lotów patrolowych  i  interwencyjnych 
statków Lasów Państwowych i lotów szybowcowych” 

2. Realizacja ochrony prawnej stref chronionego krajobrazu, poprzez następujące zadania: 

„Obligatoryjne  uwzględnianie  zakazów  i  nakazów  dotyczących  zasad  gospodarowania  na 
obszarach  chronionego  krajobrazu  zawartych  w  Rozporządzeniu  Nr  82/98  Wojewody 
Suwalskiego  z  dnia  15  czerwca  1998  roku  w  sprawie  zasad  gospodarki  przestrzennej  na 
obszarach  chronionego  krajobrazu  województwa  suwalskiego,  planach  miejscowych  i 
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Dla zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych wyznacza się na 
terenie województwa suwalskiego 17 obszarów chronionego krajobrazu, wśród nich dwa 
pokrywające się z obszarem gminy Giby (Pojezierze Sejneńskie oraz Puszczę i Jeziora 
Augustowskie). W ich granicach zakazuje się: 

‐ wznoszenia wszelkich  obiektów  budowlanych,  których  forma  jest  obca  architekturze 
regionalnej, 

‐ tworzenia nowej kolonijnej zabudowy zagrodowej w odległości nie mniejszej niż 200 m. 
od brzegów jezior, 
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‐  realizacji  nowych  budynków  inwentarskich  w  odległości  mniejszej  niż  200  m.  od 
brzegów wód, 

‐ agrolotniczego stosowania chemicznych środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności 
oraz  środków  chwastobójczych,  a  pozostałych  środków  ochrony  roślin  i  wysiewu 
nawozów mineralnych w odległości mniejszej niż 200 m. od brzegów wód, 

‐ wyrębu zadrzewień poza przypadkami uzasadnionymi, 

‐ niszczenia linii brzegowej jezior, 
‐ prowadzenia poza terenami osadniczymi działalności gospodarczej, wpływającej 
szkodliwie na środowisko lub powodującej degradację walorów krajobrazowych. 

Dla podniesienia walorów estetycznych obszarów chronionego krajobrazu nakazuje się: 

‐ wprowadzenie w pierwszej kolejności zalesień na terenach erozyjnych i innych gruntach 
nie przydatnych do produkcji rolnej, 

‐  wprowadzanie  zadrzewień  gatunkami  rodzimymi  wzdłuż  cieków  wodnych  i  dróg, 
zwłaszcza krajowych  i wojewódzkich, wprowadzanie zadrzewień  lub  innych  form zieleni 
izolacyjnej wokół istniejących ferm hodowlanych i obiektów przemysłowych, 

‐  porządkowanie  gospodarki  wodno‐ściekowej  jednostek  osadniczych  i  ośrodków 
wypoczynkowych, 

‐  wiązanie  projektowanej  bazy  rekreacyjnej,  w  tym  i  budownictwa  letniskowego,  z 
istniejącymi układami osadniczymi, 

‐  organizowanie  ogólnodostępnych  kąpielisk  publicznych  w  powiązaniu  z  istniejącymi 
układami osadniczymi. 

 
Wokół wszystkich jezior położonych na obszarach chronionego krajobrazu oraz jezior 
przekraczających powierzchnię 1 ha tworzy się strefy ochronne o minimalnej szerokości 100 
m (szerokość tych stref ustalona była w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego gminy aktualnym do 1999 roku i może ulec zmianie). Obok wyżej 
wymienionych zakazów w strefach ochronnych jezior zabrania się: 

‐ wznoszenia jakichkolwiek nowych obiektów budowlanych w tym na potrzeby rolnictwa, 
nie  związanych  z  utrzymaniem  zbiorników  wodnych  i  kąpielisk  o  charakterze 
ogólnodostępnym, 

‐ wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych. 

 

Gmina Giby nie posiada miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego obszarów 
leżących w granicach WPN jego otuliny i obszaru Ostoja Wigierska 
 

4.2.3.3. Gmina Nowinka 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowinka 

(Uchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 czerwca 2007 roku) 
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W studium wyodrębniono strefy zagospodarowania przestrzennego różniące się warunkami 
środowiska  przyrodniczego,  predyspozycjami  obszaru  do  rozwoju  funkcji  gospodarczych, 
dotychczasowym  zainwestowaniem  oraz  kierunkami  polityki  przestrzennej  (strefę:  WPN, 
UT1, UT2, R, LC, LS). 

 

Strefa WPN obejmuje teren Parku Narodowego z zawartymi w niej obszarami: 
obszar WPN – nie zalesiony obszar leżący w granicach Parku Narodowego, wskazany do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
Lw1 – obszar leśny leżący w granicy WPN, 
Lw2 ‐ obszar leśny leżący w otulinie WPN, 
U – obszar obsługi turystyki leżący w otulinie WPN, 
R/UT – obszar rolniczo‐turystyczny leżący w otulinie WPN. 
 
Dla strefy WPN wprowadzono następujące zapisy: 
„W zagospodarowaniu i w zabudowie terenów w wydzielonych strefach, wszelkie 
podejmowane działania muszą być zgodne z zasadami ochrony wynikającymi z położenia w 
obrębie bądź w sąsiedztwie obszarów chronionych (ochrony przyrody, krajobrazu i zasobów 
kulturowych),  
Obszar WPN zawiera obszar leśny, jeziora Wigry, Mulaczysko, Krusznik, Widne, Sucharek k. 
Bryzgla, Ślepe‐Zielone, Klonek, Czarne, obszary istniejącego zainwestowania z preferencją do 
rozwoju turystyki i rolnictwa ekologicznego oraz teren ochrony konserwatorskiej kolejki 
wąskotorowej WPN, szlak pieszy nad brzegiem jeziora Wigry i spływ kajakowy im. Jana 
Pawła. Wszelkie działania w tej strefie muszą być uzgadniane z Dyrektorem Wigierskiego 
Parku Narodowego.  
Dla całej strefy WPN obowiązują zakazy zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).  
Ponadto, dla obszaru WPN wprowadza się następujące zapisy: 

‐  zachowanie  istniejącej  zabudowy  zagrodowej  i  istniejącej  zabudowy  wsi  z 
dopuszczeniem  w  niej  budowy,  przebudowy  i  remontów  obiektów  z  zastosowaniem 
formy  architektury  regionalnej  zharmonizowanej  z  zabudową  istniejącą  i  otaczającym 
krajobrazem, 

‐ dla obszaru WPN należy bezwzględnie opracować miejscowy plan  zagospodarowania 
przestrzennego,  który  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  szczególnych  określi 
tereny skupionej zabudowy, tereny wyłączone spod zabudowy  i ustali warunki budowy, 
rozbudowy, przebudowy. Miejscowy plan określi również na podstawie obowiązujących 
przepisów strefę wolną od zabudowy wzdłuż brzegów jezior i innych zbiorników wodnych 
oraz określi sposoby użytkowania tej strefy. 

 
Obszary  Lw1  i  Lw2  ‐ wszelkie  działania  na  obszarze  leśnym winny  być  zgodne  z  planem 
urządzania lasu obowiązującym w nadleśnictwie zarządzającym. 
W  strefie U wyodrębnia  się  zwartą  zabudowę wsi Monkinie  i pas  terenu pozbawiony  łąk  i 
lasów  oraz  teren  powierzchniowej  eksploatacji,  teren  istniejącego  cmentarza  oraz 
oczyszczalnię ścieków.  
 
W granicach całej  strefy U określa  się, poza wynikającymi  z przepisów prawa, następujące 
wspólne zasady i kierunki zagospodarowania: 
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‐  granicach  skupionej  zabudowy  wsi  wyznaczonej  na  rysunku  studium  dopuszcza  się 
lokalizację  nowej  zabudowy  jednorodzinnej,  pensjonatowej,  usługowej,  letniskowej  i 
zagrodowej  oraz  obiektów  drobnej  wytwórczości  i  rzemiosła  nieuciążliwych  dla 
środowiska, 
‐ nowa zabudowa winna skalą i architekturą nawiązywać do cech regionalnych, wysokość 
budynków do 2 kondygnacji nadziemnych tj. parterowe z wysokim dachem, o nachyleniu 
połaci około 45o, krytych dachówką lub materiałem dachówko podobnym, 
‐ należy wyłączyć spod zabudowy gleby podlegające ochronie na podstawie przepisów o 
ochronie gruntów. 

 
Strefa R/UT obejmuje tereny rolne i leśne w otulinie WPN. 

‐ nowa zabudowa kolonijna może rozwijać się zgodnie z przepisami szczególnymi, 
‐ nowa zabudowa winna skalą i architekturą nawiązywać do cech regionalnych, wysokość 
budynków do 2 kondygnacji nadziemnych tj. parterowe z wysokim dachem, o nachyleniu 
połaci około 45o, krytych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 
‐ należy wyłączyć spod zabudowy gleby podlegające ochronie na podstawie przepisów o 
ochronie gruntów, 
‐ należy wykorzystywać wartości kulturowe obszarów do aktywizacji turystycznej, 
‐  grunty  rolne  nieprzydatne  do  produkcji  rolnej,  strome  zbocza,  urwiska  i  zapadliska, 
tereny  po  wyeksploatowanym  piasku,  żwirze,  torfie  lub  glinie  –  przeznacza  się  do 
zalesienia.” 

 

Określone  zostały  funkcje  poszczególnych  miejscowości  w  gminie:  wieś  Nowinka  – 
wielofunkcyjny  ośrodek  gminny;  Szczebra,  Olszanka  i  Monkinie  –  wielofunkcyjne  wsie 
wspomagające  ośrodki  gminny;  Bryzgiel,  Ateny,  Walne,  Danowskie,  Tobołowo,  Krusznik, 
Kopanica i Strękowizna – wsie o dominującej funkcji turystyczno‐rekreacyjnej; pozostałe wsie 
o dominujących funkcjach rolniczych. 

 

Zmiana  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy 
Nowinka uchwalonego uchwałą Nr VI/34/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 czerwca 2007 r. 

Zmiana Studium dotyczy ustaleń  tekstowych dotyczących obszaru oznaczonego w Studium 
symbolem  UT1,  wskaźników  dotyczących  zagospodarowania  i  użytkowania  terenów  oraz 
kierunków  rozwoju  zagospodarowania  turystycznego,  zawartych  w  części  III  Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka. 

Wprowadzono  zmiany  zapisów w  strefie WPN  dla  obszaru U  i  R/UT  (obejmującej  otulinę 
WPN). 

W strefie U wyłączono zapis „należy wyłączyć spod zabudowy gleby podlegające ochronie na 
podstawie przepisów o ochronie gruntów.” 

W strefie R/UT wyłączono zapis „należy wyłączyć spod zabudowy gleby podlegające ochronie 
na podstawie przepisów o ochronie gruntów” i zapis „grunty rolne nieprzydatne do produkcji 
rolnej,  strome  zbocza,  urwiska  i  zapadliska,  tereny  po wyeksploatowanym  piasku,  żwirze, 
torfie  lub  glinie  –  przeznacza  się  do  zalesienia”,  a  wprowadzono  zapis  mówiący,  iż 
„dopuszcza  się  zalesienia  części  gruntów  rolnych  niskich  klas  bonitacyjnych  i  terenów 
zdegradowanych  w  wyniku  eksploatacji  kruszywa  naturalnego.  Wprowadzenie  zalesień 
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należy  uzależnić  od  lokalizacji  miejsc  gniazdowania  i  żerowania  ptaków,  ze  względu  na 
obecność  których  został  wyznaczony  Obszar  Specjalnej  Ochrony  Ptaków  Natura  2000 
„Puszcza  Augustowska”  oraz  siedlisk  ze względu  na  obecność  których  został wyznaczony 
projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Augustowska”, tak aby 
wprowadzenie zalesień nie spowodowało pogorszenia warunków życia chronionych ptaków i 
zaniku  chronionych  siedlisk.  Nie  wskazane  jest  wprowadzanie  zalesień  na  terenach  łąk  i 
pastwisk.”  

 

W  kierunkach  rozwoju  zagospodarowania  turystycznego  uwzględniono  ochronę 
Wigierskiego  Parku  Narodowego  przed  nadmierną  frekwencją,  poprzez  zatrzymanie 
turystów na innych atrakcyjnych terenach. Istotnym zapisem studium dotyczącym WPN jest 
zapis  mówiący,  iż  „należy  dążyć  do  skanalizowania  wszystkich  miejscowości  w  rejonie 
Wigierskiego Parku Narodowego i w jego otulinie”. 

 

4.2.3.4. Gmina Suwałki 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suwałki 

W studium sformułowano cztery cele strategiczne  (priorytety) równe pod względem wagi  i 
znaczenia oraz przewidziane do realizacji we współpracy z samorządem miasta Suwałki: 

 

Cel  strategiczny  1.  Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  w  celu  podniesienia 
konkurencyjności obszaru i ochrony środowiska przyrodniczego, w tym: 

‐  rozwój  infrastruktury  technicznej  i  układów  transportowych  jest  procesem  ciągłym  i 
podlegającym modyfikacjom; 

‐  wdrażanie  nowych  technologii  w  celu  sprostania  normom  w  dziedzinie  ochrony 
środowiska przyrodniczego to jedno z najważniejszych zadań samorządów. Niski poziom 
wyposażenia  w  urządzenia  infrastruktury  technicznej  jest  jedną  z  barier  rozwoju 
obszarów.  Poprawa  infrastruktury  technicznej  podnosi  atrakcyjność  wsi  jako  miejsca 
zamieszkania i działalności gospodarczej. 

 

Cel  strategiczny  2.  Stymulowanie  rozwoju  gospodarczego.  Nadrzędnym  celem  rozwoju 
gospodarczego  gminy  jest  rozwój  rolnictwa,  handlu  i  usług,  nieuciążliwej  działalności 
produkcyjnej  i  turystyki.  W  sposób  bezpośredni  samorząd  terytorialny  stymuluje 
przedsiębiorczość poprzez m.in.: 

‐ przeciwdziałanie bezrobociu, 

‐ wspieranie MSP  (małych  i  średnich przedsiębiorstw) oraz  rozwój placówek otoczenia 
biznesu i zasobów ludzkich. 

 

Cel strategiczny 3. Rozwój  infrastruktury społecznej. Działalność podejmowana w dziedzinie 
rozbudowy infrastruktury społecznej ma decydujące znaczenie dla podniesienia atrakcyjności 
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wsi  jako  miejsca  zamieszkania  i  działalności  gospodarczej,  a  w  szczególności 
agroturystycznej. 

 

Cel  strategiczny  4.  Rozwój  zasobów  ludzkich.  Transformacja  gospodarki,  jej  urynkowienie 
oraz  skomplikowane  reformy  kraju  wymuszają  nowe  zasady  działania  rynku  pracy  i 
konieczność dostosowania do aktualnej jego sytuacji. Wysokie bezrobocie i niedostosowanie 
kwalifikacyjne  do  aktualnych  trendów  powoduje  konieczność  rozwijania  i  wspierania 
zasobów ludzkich. 

 

W studium ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 
terenów w celu: 

‐ zapewnienia ładu przestrzennego w kształtowaniu zagospodarowania gminy, 

‐  utrzymania  i  zapewnienia  harmonijnego  rozwoju  struktur  przestrzennych  jednostek 
osadniczych, 

‐ zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska, 

‐ utrzymania tożsamości kulturowej zabudowy, 

‐ zachowania walorów krajobrazowych. 

Ustala się poniższe zasady działania: 

‐  racjonalne wykorzystanie  terenów, w  tym  zwłaszcza wzdłuż  najważniejszych  ciągów 
komunikacyjnych, 

‐  racjonalne  zagospodarowanie  terenów  najbardziej  atrakcyjnych  turystycznie,  w  tym 
szlaków  turystycznych,  szlaków  wodnych,  ścieżek  rowerowych  przy  zachowaniu  i 
ochronie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, 

‐  zachowanie  właściwej  skali  i  charakteru  zabudowy  przy  uwzględnieniu  tradycyjnej 
architektury wiejskiej, 

‐ ograniczanie konfliktów wynikających z rożnych sposobów użytkowania terenów. 

 

Obszar gminy został podzielony na trzy strefy polityki przestrzennej:  

 

Strefa  I  –  o wysokim  reżimie  ochronnym,  z  dopuszczeniem  rozwoju  turystyki  i  rolnictwa. 
Granice strefy pokrywają się z granicami Wigierskiego Parku Narodowego. 

Dla strefy tej określono następujące główne kierunki zagospodarowania: 

‐  dostosowanie  sposobów  użytkowania  i  zagospodarowania  terenów  do  warunków  i 
ustaleń określonych w planie ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i określonych dla 
obszarów Natura 2000, 

‐  opracowanie  planów  miejscowych  dla  obszarów  objętych  w/w  planem  ochrony  z 
uwzględnieniem jego wymogów, 
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‐ modernizację  i  przebudowę  dróg  przechodzących  przez Wigierski  Park  Narodowy,  z 
zachowaniem  przepisów  ustawy  o  ochronie  przyrody,  oraz  zapewnienie  dostępności 
turystycznej, 

‐  zagospodarowanie  turystyczne  obszaru,  w  tym  zwłaszcza  szlaku  kajakowego  jeziora 
Wigry  i  rzeki Czarnej Hańczy,  ścieżek dydaktycznych, punktów widokowych, przystani  i 
pól  namiotowych.  Na  terenie  Parku  zachowuje  się  istniejącą  zabudowę  zagrodową  i 
istniejącą zabudowę wsi. Dopuszcza się w niej budowę, przebudowę i remonty obiektów 
oraz  zmianę  sposobu  ich  użytkowania  i  przeznaczenia,  z  zastosowaniem  formy 
architektury  regionalnej  zharmonizowanej  z  zabudową  istniejącą  i  otaczającym 
krajobrazem, 

‐  na  terenie  Parku  możliwe  jest  wprowadzenie  nowej  zabudowy  siedliskowej  w 
wyznaczonych  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  strefach 
skupionej  zabudowy wsi, a przy wznoszeniu nowych obiektów budowlanych konieczne 
jest stosowanie formy architektury regionalnej, zharmonizowanej z zabudową istniejącą i 
otaczającym krajobrazem, 

‐ wyznacza się tereny wyłączone spod zabudowy poza terenami zainwestowanymi wsi  i 
wyznaczonymi  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  terenami 
skupionej  zabudowy. W  stosunku do  istniejącej  zabudowy na  tych  terenach dopuszcza 
się remonty obiektów bez prawa ich rozbudowy i zmiany funkcji, 

‐ istniejące budynki letniskowe w Gawrych Rudzie (na obszarze WPN) bez uregulowanego 
stanu prawnego mogą być użytkowane do czasu ich dekapitalizacji. Wprowadza się zakaz 
ich  remontów,  a  także  przebudowy,  odbudowy,  rozbudowy  i  nadbudowy  oraz  nie 
przewiduje ich legalizacji, 

‐  zakazuje  się  lokalizowania obiektów budowlanych w pasie co najmniej 100 m od  linii 
brzegów  rzek,  jezior  i  innych  zbiorników  wodnych,  z  wyjątkiem  urządzeń  wodnych, 
ogólnodostępnych  plaż,  kąpielisk  i  przystani  wodnych  oraz  obiektów  służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Dla terenów objętych ochroną krajobrazową wprowadza się następujące zakazy:  

‐  realizacji przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na  środowisko w  rozumieniu 
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, 

‐  likwidowania  i niszczenia  zadrzewień  śródpolnych, przydrożnych  i nadwodnych,  jeżeli 
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub wodnego, albo też budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urządzeń wodnych, 

‐ wydobywania do  celów gospodarczych  skał, w  tym  torfu, oraz  skamieniałości, w  tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

‐ wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych  z  zabezpieczeniem  przeciwsztormowym,  przeciwpowodziowym  lub 
przeciwosuwiskowym, albo utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą  lub  remontem 
urządzeń wodnych, 
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‐ dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka, 

‐  utrzymanie  istniejącej  struktury  użytkowania  gruntów  z  dopuszczeniem  zamiany 
gruntów ornych na użytki zielone, utrzymanie historycznie ukształtowanej sieci drożnej, 
rozłogów pól, łąk i pastwisk, prowadzenie produkcji rolniczej ekologicznej. 

 

Strefa II – o podwyższonym reżimie ochronnym, z możliwością rozwoju turystyki, rolnictwa i 
osadnictwa. Granice tej strefy pokrywają się z granicami strefy ochronnej Wigierskiego Parku 
Narodowego i obszarów chronionego krajobrazu. 

Główne kierunki zagospodarowania: 

‐rozwiązanie, zwłaszcza dla terenów otaczających WPN, problemu oczyszczania ścieków 
oraz usuwania i utylizacji odpadów – na zasadzie priorytetu inwestycyjnego, 

‐  dopuszczenie  realizacji  nowej  zabudowy  mieszkaniowej,  rolniczej,  letniskowej  oraz 
obiektów  usługowych  i  rzemiosła  nieuciążliwego  szczególnie  w  plombach  istniejącej 
zabudowy wiejskiej, 

‐  adaptację  i  modernizację  oraz  w  razie  konieczności  budowę  nowych  układów 
komunikacyjnych, 

‐  tworzenie bazy usługowej  i noclegowej dla  turystyki  i wypoczynku, upowszechnianie 
agroturystyki, 

‐ wprowadzenie zakazu realizacji nowej zabudowy na terenach udokumentowanych złóż 
kruszywa naturalnego, 

‐ opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwłaszcza dla wsi: 
Gawrych  Ruda,  Płociczno,  Krzywe,  Mała  Huta,  Okuniowiec  i  innych  wsi  w  których 
przewiduje się rozwój i lokalizację usług, 

‐  utrzymanie  istniejącej  struktury  użytkowania  gruntów  i  mozaikowości  pól  z 
dopuszczeniem zmiany gruntów rolnych na użytki zielone oraz zadrzewienia, 

‐ uwzględnienie zasad gospodarowania ustalonych dla obszarów krajobrazu chronionego, 
ustalonych w rozporządzeniu Wojewody. 

 

Strefa III – rolniczo‐osadnicza i aktywizacji gospodarczej obejmująca pozostałe tereny gminy. 

Główne kierunki zagospodarowania to: 

‐  uzupełnianie  w  formie  plomb  istniejącej  zabudowy  wiejskiej,  przy  dopuszczeniu 
zabudowy rolniczej, mieszkaniowej i letniskowej, 

‐ wyznaczanie terenów pod zabudowę przemysłowo‐składową, 

‐  tworzenie  bazy  usługowej  wzdłuż  szlaków  turystycznych,  upowszechnianie 
agroturystyki, 

‐ adaptowanie  i modernizacja oraz budowa nowych układów komunikacyjnych, dążenie 
do  pełnego  wyposażenia  terenu  w  infrastrukturę  techniczną  przy  wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii, 
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‐ ograniczanie przeznaczania na cele nierolnicze gruntów do IV klasy bonitacyjnej, 

‐ ochrona złóż kruszywa naturalnego, 

‐ ograniczenie lokalizacji zabudowy i jej wysokości, wynikające z funkcjonowania lotniska 
na terenie Miasta Suwałki i możliwości jego rozbudowy. 

 

4.2.3.5. Gmina Szypliszki 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szypliszki 

(Uchwała Nr XIII/80/00 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17  lutego 2000 r. Zmiana: Uchwała Nr 
XIII/79/2011 Rady Gminy Szypliszki z dnia 12 grudnia 2011 r.) 

 

Zakres ustaleń studium dotyczy: 

‐ podstawowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy, 

‐ celów zagospodarowania przestrzennego, 

‐ kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego, 

‐ polityki przestrzennej gminy. 

 

Studium  wyróżnia  5  stref  wielofunkcyjnych.  Fragmenty  otuliny  WPN  obejmuje  Strefa 
wielofunkcyjna E – turystyczno‐rolnicza. 

Strefa  położona  jest w  południowo‐ wschodniej  części  gminy,  swym  zasięgiem  obejmuje 
sołectwa:  Kaletnik,  Deksznie,  Polule,  Dębowo.  Atrakcyjne  ukształtowanie  terenu,  liczne 
kompleksy  leśne, jezioro Kaletnik sprzyjają penetracji terenu. Dodatkowymi atrakcjami tego 
terenu  są  zabytki  oraz  szlaki  turystyczne.  Znaczna  część  strefy  znajduje  się  w  otulinie 
Wigierskiego Parku Narodowego. Za rolniczym wykorzystywaniem terenu przemawiają liczne 
kompleksy dobrych gleb. 

 

Uwarunkowania stanowiące szanse rozwoju: 

‐ atrakcyjne uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe. 

‐  atrakcyjne  sąsiedztwo  podnoszące wartość  turystyczną, w  tym  bliskość Wigierskiego 
Parku Narodowego. 

‐ duże powierzchniowo kompleksy dość dobrych gleb. 

Uwarunkowania stanowiące słabe strony zagospodarowania: 

‐ nikłe zainteresowanie ze strony inwestorów zewnętrznych, 

‐ narastająca dewastacja zabudowy wsi i dóbr kultury, 

‐ znaczny stopień bezrobocia, 

‐ braki w zakresie jakości sieci komunikacyjnej, 

‐ nieuporządkowana gospodarka ściekowa. 



Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska  74 

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Taxus SI 

 

Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego opisano w sposób następujący: 

1.  W  celu  wykreowania  omawianego  terenu  na  ośrodek  aktywnego  wypoczynku 
całorocznego konieczne  jest rozszerzenie ogólnodostępnej bazy noclegowo‐wyżywieniowej. 
Problem ten może być rozwinięty na dwóch różnych poziomach: 

a) Agroturystyka  ‐  forma  turystyki,  która ma możliwość najszybszego  rozwoju w  tej  części 
gminy.  Podstawę  do  jej  organizowania  stanowią  istniejące  tu  indywidualne  gospodarstwa 
rolne, które po podniesieniu standardu zamieszkiwania mogą oferować miejsca noclegowe i 
wyżywienie.  Stymulatorem  ruchu  turystycznego  będzie  oferta  poszerzona  o  dodatkowe 
atrakcje.  Gospodarstwa  agroturystyczne mogą  oferować  swoim  gościom  sprzęt  sportowy 
umożliwiający  czynny  wypoczynek.  Ponad  to  w  obrębie  gospodarstw  rolnych  mogą 
powstawać pola namiotowe o podstawowym standardzie. 

b) Wioski letniskowe ‐ forma, która może zaistnieć przy rosnącym obecnie popycie na działki 
letniskowe. Wprowadzenie tego typu zagospodarowania terenu winno się wiązać ze ścisłymi 
zasadami  sposobu  zabudowy  i  podziału  terenu.  Konieczne  jest  także  w  tym  wypadku 
natychmiastowe uregulowanie gospodarowania ściekami i odpadami. 

 

2.  Ważnym  elementem  aktywizacji  ruchu  turystycznego  jest  opracowanie  i  rozbudowa 
infrastruktury turystycznej pozwalającej na czynne wypoczywanie. Wskazane jest w tym celu 
stworzenie obiektów rekreacyjnych z wykorzystaniem naturalnych zasobów jakimi są jeziora 
i  lasy. Dobrze  zorganizowana  infrastruktura  turystyczna  zabezpieczy  środowisko  naturalne 
przed  niekontrolowaną  dewastacją.  W  ofercie  obiektów  rekreacji  winny  znaleźć  się: 
kąpieliska strzeżone, przystanie, pomosty, plaże, ścieżki dydaktyczne. 

 

3. Uwzględniając  istnienie gęstej sieci komunikacyjnej, należy położyć szczególny nacisk na 
rozwój  turystyki  pieszo‐rowerowej.  Wymagałoby  to  wyznaczenia  i  oznakowania  szlaków 
pieszo‐rowerowych  łączących  najbardziej  wartościowe  tereny  w  granicach  oraz 
wybiegających poza nią. Wszystkie wytyczone ścieżki winny posiadać w punktach węzłowych 
tablice  informacyjne  pozwalające  na  swobodną  orientację  w  terenie,  a  także  miejsca 
postojowe. Wytyczone szlaki winny być kompatybilne z regionalnym ruchem rowerowym. 

 

4.  Konieczne  jest  rozwiązanie  problemu  gospodarki  ściekowej w  systemie  lokalnych  sieci 
kanalizacyjnych we wsiach o zabudowie skupionej oraz w miejscach o przeznaczonych pod 
turystykę masową  (zwłaszcza  w  przypadku  realizacji  wiosek  letniskowych). W  przypadku 
zabudowy rozproszonej konieczna jest budowa szczelnych dołów asenizacyjnych.  

 

5. Z aktywizacją ruchu turystycznego wiąże się konieczność opracowania programu odbioru i 
wywożenia odpadów, szczególnie z miejsc intensywnego użytkowania wypoczynkowego jak: 
miejsca  postojowe  i  parkingi  przy  trasach  pieszo  ‐  rowerowych,  kąpieliska,  plaże,  pola 
biwakowe i ośrodki wypoczynkowe oraz wioski letniskowe. Pozwoli to uniknąć powstawania 
dzikich  wysypisk  śmieci  i  niekontrolowanego  zanieczyszczania  terenów  użyteczności 
publicznej. 
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6. Wskazana jest również poprawa dostępności do terenów rekreacji polegająca na poprawie 
stanu technicznego nawierzchni większości dróg głównych oraz bezpieczeństwa korzystania z 
tych dróg głównie przez pieszych. W tym względzie konieczne jest stopniowe zorganizowanie 
poboczy w miejscach najczęściej użytkowanych przez pieszych uczestników ruchu. 

 

W zakresie polityki gospodarki przestrzennej określono: 

1. Obszary zabudowane i wskazane do zabudowy: 

Dalszy  rozwój zagospodarowania przestrzennego winien być podporządkowany dążeniu do 
skupiania  zabudowy wokół  terenów  zwartej  zabudowy wsi.  Tereny  te  stanowią  podstawę 
terenów  inwestycyjnych  i  terenów  budowlanych. Należy unikać  tendencji  do  rozpraszania 
zabudowy  na  tereny  rolnicze  poza  obszar  zwartej  zabudowy,  ze  względów  ochrony 
krajobrazu  oraz  przede wszystkim  celem możliwej minimalizacji  kosztów wyposażenia  tej 
zabudowy w urządzenia infrastruktury komunalnej. 

a) Przy wyznaczaniu terenów pod zabudowę, należy uznać: 

‐ granice obszarów inwestycyjnych odpowiadają granicom zwartej zabudowy wsi. 

‐  na  terenach  leżących  w  granicach  zwartej  zabudowy  wsi  może  nastąpić  uzupełnienie 
zabudowy pod warunkiem zachowania linii i charakteru zabudowy. 

‐  na  terenach  przeznaczonych  pod  inwestycje  usługowo  ‐  produkcyjne  ustala  się,  że  ich 
uciążliwość powinna ograniczać się do granic działki. 

b) Nowo realizowana zabudowa winna zachowywać cechy zabudowy regionalnej. 

c)  Zakazuje  się  wznoszenia  wszelkich  obiektów  budowlanych,  których  forma  jest  obca 
architekturze regionalnej. 

d)  Realizacja  zabudowy  na  pozostałych  terenach  winna  być  prowadzona  na  podstawie 
decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  z  uwzględnieniem  ustaleń 
dotyczących rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

e)  Dla  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  letniskową  konieczne  jest  sporządzenie 
planów  miejscowych  określających  zasady  podziału  i  zabudowy.  W  strefie  wskazuje  się 
następujące tereny do zabudowy i zagospodarowania (w tym tereny już zabudowane): 

Kaletnik  ‐  lokalizacja  funkcji  administracji,  usług  publicznych  związanych  z  obowiązkami 
gminy  oraz  rozwojem  funkcji  turystycznej.  Adaptacja  i  rozwój  funkcji  mieszkaniowej. 
Zakazuje  się prowadzenia działalności  gospodarczej wpływającej  szkodliwie na  środowisko 
lub powodującej degradację istniejącego krajobrazu; Dębowo ‐ obsługa ruchu turystycznego 
oraz  rozwój  funkcji  mieszkaniowo  ‐  osadniczej.  Zakazuje  się  prowadzenia  działalności 
gospodarczej  wpływającej  szkodliwie  na  środowisko  lub  powodującej  degradację 
istniejącego  krajobrazu;  we  wsiach  Deksznie  i  Polule  utrzymuje  się  rozwój  funkcji 
mieszkaniowo  ‐  osadniczej  oraz  obsługi  ruchu  turystycznego.  Zakazuje  się  prowadzenia 
działalności gospodarczej wpływającej szkodliwie na środowisko lub powodującej degradację 
istniejącego krajobrazu. 
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2.  Obszary  zabudowane,  ze  wskazaniem  w  miarę  potrzeby,  terenów  wymagających 
przekształceń lub rehabilitacji; wskazane jest uporządkowanie przestrzeni wokół zabudowy i 
w miarę możliwości powstrzymanie zachodzących zmian. 

3. Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączone z zabudowy: grunty rolne są 
chronione  na  podstawie  ustawy  z  dnia  3  lutego  1995  roku  o  ochronie  gruntów  rolnych  i 
leśnych. Ochrona polega między innymi na ograniczeniu przeznaczenia gruntów I, II i III klasy 
bonitacyjnej  na  cele  nierolnicze. W myśl  ustawy,  gruntami  rolnymi  są  także  grunty  pod 
wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami 
i urządzeniami  służącymi wyłącznie produkcji  rolniczej  i przetwórstwu  rolno‐spożywczemu. 
Tego  rodzaju  zagospodarowanie gruntów  rolnych nie wymaga  zatem  ich przeznaczenia na 
cele nierolnicze.  

4. Obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych:  

a)  Południowa  i  zachodnia  część  strefy  turystyczno  ‐  rolniczej  (obejmująca wsie  Kaletnik, 
Dębowo,  Polule)  położona  jest  w  otulinie  Wigierskiego  Parku  Narodowego.  Ochronie 
podlegają  tereny  leśne  z otaczającymi  łąkami  i polami oraz  torfowiskami  śródleśnymi oraz 
gatunkami  chronionymi,  a  także  zbiorniki  wodne  w  tym  jezioro  Kaletnik.  Nie  należy 
meliorować  podmokłych  terenów  oraz  torfowisk. Uzupełnianie  drzewostanu  i  ewentualne 
zalesienia  winny  uwzględniać  warunki  siedliskowe  dążąc  do  likwidacji  monokultur.  Przy 
projektowaniu inwestycji liniowych należy unikać przerywania naturalnych przepływów wód 
powierzchniowych oraz budować wysokich nasypów.  

b) Wschodnia część strefy turystyczno  ‐ rolniczej  (obejmująca wieś Deksznie) położona  jest 
na obszarze chronionego krajobrazu. Ochronie podlegają tereny leśne z otaczającymi łąkami 
i  polami  oraz  torfowiskami  śródleśnymi  oraz  gatunkami  chronionymi,  a  także  zbiorniki 
wodne.  Ponadto  należy  ograniczyć  ilość  zrębów  zupełnych.  Nie  należy  meliorować 
podmokłych  terenów  śródleśnych oraz  torfowisk. Uzupełnianie drzewostanu  i  ewentualne 
zalesienia  winny  uwzględniać  warunki  siedliskowe  dążąc  do  likwidacji  monokultur.  Przy 
projektowaniu inwestycji liniowych należy unikać przerywania naturalnych przepływów wód 
powierzchniowych oraz budować wysokich nasypów. 

c) Proponuje się objęcie ochroną drzew o wymiarach pomnikowych 

d) Nie przewiduje się tworzenia użytków ekologicznych w tej strefie. 

e)  Ochronie  konserwatorskiej  podlegają:  Kaletnik  Zespół  kościoła  par.  rzym.kat.  pw. MB 
Pocieszenia  w  tym:  kościół,  mur.,  1929‐1939,  ogrodzenie  z  kapliczkami,  1.30.,  plebania, 
drewn., 1.20. XX w. Szkoła, drewn., 1.30. XX w, Dom nr 61, drewn., 1.20. XX w., Dom nr 64, 
drewn., 1.20. XX w., obozowisko z epoki kamiennej i osada, obozowisko z epoki kamiennej  

f) Ponadto ochroną konserwatorską objęty jest zabytkowy cmentarz rzymskokatolicki, XIX 

w.,  nr  rej.  619.  Nie  przewiduje  się  wpisania  do  rejestru  zabytków  innych  obiektów 
znajdujących się w tej części gminy. 

5. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i sieci komunikacyjnej: 

a) Wskazana jest budowa sieci wodociągowej we wsi Dębowo, 

b)  Wskazane  jest  uregulowanie  gospodarki  ściekowej  w  systemie  wiejskich  sieci 
kanalizacyjnych z  lokalnymi oczyszczalniami  ścieków w przypadku zwartej zabudowy wsi, a 
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także  zwartej  zabudowy  letniskowej  oraz  szczelnych  dołów  asenizacyjnych  w  przypadku 
zabudowy rozproszonej. 

c) W zakresie układu komunikacyjnego przewiduje się: 

‐ modernizację nawierzchni na drogach, 

‐ wyznaczenie ścieżek rowerowych. 

6.  Nie  wprowadza  się  obowiązku  sporządzenia  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego. Obowiązek taki może wyniknąć na podstawie przepisów szczególnych. 

 

4.2.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Według stanu na grudzień 2012 roku na terenie Wigierskiego Parku Narodowego obowiązują 
dwa miejscowe plany zagospodarowania Są to: 

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek, 
przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 sierpnia 2006 roku sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i 
Leszczewek w gminie Suwałki. 

 

2.  Miejscowy  plan  zagospodarowania  części  wsi  Gawrych  Ruda,  przyjęty  Uchwałą  Nr 
XXXVII/322/06  Rady  Gminy  Suwałki  z  dnia  29  września  2006  r.  w  sprawie  uchwalenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części wsi Gawrych Ruda w  gminie 
Suwałki. 

 

Obowiązujące plany zawierają ustalenia ogólne i szczegółowe obszaru objętego planem. 

W ustaleniach ogólnych wyszczególniono:  

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym: 

‐ cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony, 

‐  elementy  zagospodarowania  przestrzennego  wymagające  ukształtowania  lub 
rewaloryzacji, 

‐ zasady zagospodarowania terenów, 

‐ formy zabudowy. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  

Na  terenie  objętym  granicami  opracowania  planu  ustala  się  priorytet  wymagań  ochrony 
środowiska  i  przyrody,  a  w  szczególności  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu 
realizowany poprzez: 

‐ nakaz  zachowania mozaikowego układu użytków  rolnych,  specyficznych mikrosiedlisk 
poza  terenami  przeznaczonymi  pod  zainwestowanie  –  np.  pojedynczych  krzewów, 
dużych kamieni, zadrzewień  i zakrzewień śródpolnych  i przydrożnych, z możliwością  ich 
rozwijania na wszystkich typach gleb, 
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‐  zakaz  lokalizowania  ferm  hodowlanych  i  towarowych  powyżej  30DJP  niezależnie  od 
systemu chowu zwierząt, 

‐ zakaz wyrębu zadrzewień przydrożnych i śródpolnych poza przypadkami uzasadnionymi 
względami sanitarnymi lub bezpieczeństwa publicznego, 

‐  zakaz  powierzchniowej  eksploatacji  surowców  mineralnych  (także  dla  potrzeb 
lokalnych), 

‐ nakaz pozostawienia użytków  rolnych, użytków  zielonych  i  lasów w dotychczasowym 
sposobie  użytkowania  poza  terenami  przeznaczonymi  pod  zainwestowanie,  z 
dopuszczeniem  zmiany  przeznaczenia  użytków  rolnych  na  trwały  użytek  zielony,  zakaz 
zmiany naturalnych nieużytków na użytki rolne, 

‐  zakaz  wykonywania  zabiegów melioracyjnych  prowadzących  do  osuszania  drobnych 
zbiorników  wodnych  –  zagłębień  śródpolnych,  naturalnych  stawów  i  siedlisk  wodno‐
błotnych,  a w  szczególności wykonywania  rowów  odwadniających,  zakładania  drenażu 
oraz wypompowywania wody z tych ekosystemów, 

‐ zakaz zasypywania drobnych zbiorników wodnych i cieków, 

‐ zakaz naruszania naturalnej konfiguracji dna i pobrzeża zbiorników wodnych i cieków, 

‐ zakaz poboru wód powierzchniowych i podziemnych bez pozwolenia wodno‐prawnego 
w ilościach przekraczających korzystanie powszechne i zwykłe, 

‐  zakaz  niwelacji  naturalnych  form  geomorfologicznych  oraz  niszczenia  naturalnie 
ukształtowanych stref brzegowych, 

‐ nakaz rozwiązania gospodarki wodno‐ ściekowej w sposób nieszkodliwy dla środowiska, 
poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego i odprowadzania ścieków do oczyszczalni, 

‐  zakaz  grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w 
odległości mniejszej niż 1,50 m od linii brzegu i uniemożliwianie przechodzenia przez ten 
obszar, 

‐ zakaz  lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od  linii brzegów 
jezior, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki leśnej lub rybackiej, 

‐ zakaz niszczenia linii brzegowej jezior, 

‐ zakaz stosowania środków ochrony roślin na terenach zlewni jeziora Wigry, 

‐  zakaz  prowadzenia  nowych  linii  elektroenergetycznych  napowietrznych  średniego  i 
wysokiego napięcia, 

‐  nakaz  budowy  nowych  linii  elektroenergetycznych  oraz  sieci  telefonicznych  jako 
podziemnych, 

‐  dopuszczenie  stosowania  nawozów  naturalnych,  przy  zachowaniu  następujących 
wymagań: 

‐ nawozy należy stosować w sposób, który nie powoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska, 

‐ dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu  roku, nie może zawierać więcej 
niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,  
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‐ zabrania się stosowania nawozów : 

‐  na  glebach  zalanych  wodą  oraz  przykrytych  śniegiem  lub  zamarzniętych  do 
głębokości 30 cm,  

‐ naturalnych w postaci płynnej – na glebach bez pokrywy  roślinnej, położonych na 
stokach  o  nachyleniu  większym  niż  10%,  oraz  podczas  wegetacji  roślin 
przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, 

‐ przewóz i przechowywanie nawozów na podstawie przepisów odrębnych. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, 

4.  Ustalenia  dotyczące  wymagań  wynikających  z  potrzeb  kształtowania  przestrzeni 
publicznych, 

5.  Ustalenia  dotyczące  parametrów  i  wskaźników  kształtowania  zabudowy  oraz 
zagospodarowania terenu, w tym: : 

‐  ustalenia  dotyczące  linii  zabudowy:  ustala  się  maksymalną  granicę  przenikania  dla 
postulowanych  linii  rozgraniczających  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  i  różnych  zasadach 
zagospodarowania – 5m. 

‐  ustalenia  dotyczące  maksymalnej  powierzchni  zabudowy;  określono:  maksymalną 
powierzchnię  zabudowy  działki  w  zależności  od  przeznaczenia  terenu,  która  nie  może 
przekroczyć: 

‐ w zabudowie jednorodzinnej – 20%, 

‐ w zabudowie pensjonatowej – 20%, 

‐ w zabudowie rekreacji indywidualnej – 15%, 

‐ w zabudowie usługowej, turystycznej i wypoczynkowej, na terenach urządzeń produkcji 
gospodarki rybackiej, na terenach obiektów i urządzeń oświatowych i sportowych – 40%, 

w zabudowie zagrodowej – 40%. 

‐  ustalenia  dotyczące minimalnej  powierzchni  biologicznie  czynnej  oraz  przeznaczone  na 
zieleń  urządzoną  towarzyszącą  zabudowie  kubaturowej  wraz  z  urządzeniami  i  obiektami 
rekreacyjnymi oraz elementami małej architektury, a w przypadku terenów przeznaczonych 
pod usługi związane z turystyką, sportem  i wypoczynkiem  ‐ przeznaczoną na place zabaw  i 
boiska sportowe, winny wynosić: 

‐ w zabudowie jednorodzinnej – 70%, 

‐ w zabudowie pensjonatowej – 70%, 

‐ w zabudowie rekreacji indywidualnej – 70%, 

‐ w zabudowie usługowej, techniczno‐produkcyjnej – 20%, 

‐  w  zabudowie,  turystycznej  i  wypoczynkowej,  na  terenach  obiektów  i  urządzeń 
oświatowych i sportowych – 40%, 

‐ w zabudowie zagrodowej – 20%. 
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6.  Ustalenia  dotyczące  zasad  podziału  i  zagospodarowania  terenu.  Zakłada  się minimum 
25,00 m  szerokość  frontu  działek  oraz  następujące  powierzchnie  działek,  nie  ograniczając 
górnych parametrów: 

‐ min. 1000 m2 – w zabudowie jednorodzinnej, 

‐ min. 2500 m2 – w zabudowie pensjonatowej, 

‐ min. 800 m2 – w zabudowie rekreacji indywidualnej, 

‐ min. 2500 m2 – w zabudowie zagrodowej. 

7.  Ustalenia  dotyczące  granic  i  sposobów  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów 
podlegających ochronie, 

8. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym, 

9.  Ustalenia  dotyczące  zasad modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i 
infrastruktury technicznej, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, 

10. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenów, 

11.  Ustalenia  dotyczące  obszarów  rehabilitacji  istniejącej  zabudowy  i  infrastruktury 
technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji, 

12.  Ustalenia  dotyczące  terenów  rekreacyjno  – wypoczynkowych  oraz  terenów  służących 
organizacji imprez masowych. 

 

Ustalenia  szczegółowe  dotyczące  terenów wyróżnionych w  planie  dla  części wsi Gawrych 
Ruda  zawierają  zapisy  dotyczące:  istniejącej  i  projektowanej  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i  zagrodowej,  zabudowy  usługowej,  zabudowy  rekreacji  indywidualnej 
(letniskowej)  i  zabudowy usług  turystycznych  i wypoczynkowych. Na  rysunku  i w  zapisach 
planu  uwzględniono  również  istniejący  kościół  katolicki  (położony  poza  granicami  Parku), 
teren  urządzeń  produkcji  rybackiej  (wylęgarnia  PZW  ),  ogólnodostępne  tereny  sportowe  i 
rekreacyjne  (z  wykluczeniem  na  nich  zabudowy mieszkaniowej  i  wypoczynkowej,  tereny 
lasów  i  zadrzewień,  tereny  dróg  i  tereny  rolne  (z  zakazem  wprowadzania  jakiejkolwiek 
zabudowy). 

 

 
Ryc. 10. Rysunek mpzp dla części wsi Gawrych Ruda 



Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska  81 

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Taxus SI 

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące trenów wyróżnionych w planie dla części wsi Leszczewek i 
Stary  Folwark  zawierają  zapisy  dotyczące  istniejącej  i  projektowanej  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej,  zagrodowej,  pensjonatowej  i  rekreacji  indywidualnej, 
zabudowy  usługowej,  hotelowo‐gastronomicznej,  usługowo‐handlowej  i  hotelowej  oraz 
zabudowy  związanej  z  kulturą,  oświatą  i  obsługą  ruchu  turystycznego.  Na  rysunku  i  w 
zapisach planu uwzględniono również istniejący obiekt hotelowo gastronomiczny „Holiday”, 
niewykończony  obiekt  usługowo‐handlowy  (pierwotnie  obiekt  Salezjanów),  zespół  szkół  z 
urządzeniami  sportowymi,  Muzeum  WPN,  teren  zabudowy  techniczno‐produkcyjnej 
(obecnie  przedsiębiorstwo  kamieniarskie),  teren  związany  z  kulturą  oraz  obsługą  ruchu 
turystycznego (do organizacji imprez masowych pod warunkiem spełnienia przepisów i norm 
akustycznych),  zabudowę  turystyczna  i  wypoczynkową  ośrodka  PTTK,  teren  usług 
turystycznych (kemping, karawaning), ogólnodostępne parkingi dla samochodów  i rowerów 
oraz tereny dróg.  

 

Ryc. 11. Rysunek mpzp dla części wsi Stary Folwark i Leszczewek 

W tym miejscu uzupełnienie – porównanie suikzp    i mpzp   przestrzennego z celami  i zadaniami 
statutowymi WPN 

 

4.3. Ocena  aktualnego  stanu  zagospodarowania  przestrzennego  oraz 

planów  jego  rozwoju  na  poziomie  gminnym,  powiatowym  i 

wojewódzkim 

Obszar WPN jest obszarem, gdzie negatywny wpływ czynników antropogenicznych może się 
pogłębiać.  Obecnie  zauważa  się  rozrost  zabudowy mieszkaniowej  i wprowadzanie  nowej 
zabudowy  zagrodowej  w  obszarach  dotąd  niezainwestowanych.  Problemem  może  być 
zagęszczenie  zabudowy  w  obecnie  rozproszonej  zabudowie  kolonijnej  oraz  zagęszczanie 
zabudowy  w  dotychczas  luźno  zabudowanych  wsiach  ulicówkach.  Presja  zabudowy 
przyczynia  się  do  zaniku  wartościowych  krajobrazów,  przede  wszystkim  do  zaniku 
mozaikowych układów pól, łąk i pastwisk i zadrzewień śródpolnych. Zagęszczenie zabudowy 
może spowodować fragmentację przestrzeni i powstanie barier ekologicznych.  
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Poza  obszarami  objętymi  planami  zagospodarowania  przestrzennego,  gdzie  jasno 
sformułowane  zostały  zasady wprowadzania  zabudowy, w  studiach  gmin  brak  jest  jasno 
określonych  sposobów  związanych  z  przeznaczaniem  gruntów  pod  zabudowę.  Zawarte w 
nich ogólne zapisy nie zabezpieczają obszaru Parku  i obszaru Natura 2000 przed nadmierną 
urbanizacją.  

Opracowania  strategiczne  (strategie  rozwoju  i  programy  ochrony  środowiska)  zarówno 
dotyczące  obszaru  całego  województwa  jak  i  poszczególnych  powiatów  wchodzących  w 
skład Parku zawierają jedynie ogólne sformułowania dotyczące potrzeby ochrony przyrody i 
środowiska, w  tym  parku  narodowego  i  obszarów NATURA  2000.  Plan  zagospodarowania 
przestrzennego  województwa  podlaskiego  zawiera  potencjalne  zadania  służące  realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych, w tym zadania dotyczące obszaru WPN i jego otuliny. 

 

5. CHARAKTERYSTYKA  I  OCENA  UWARUNKOWAŃ  SPOŁECZNYCH  I 

GOSPODARCZYCH OCHRONY PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000  

Wigierski Park Narodowy położony jest na terenie czterech gmin wiejskich (Tab. 4): Suwałki, 
Krasnopol, Nowinka  i Giby w  sąsiedztwie miasta  Suwałki  (zachodnia  granica otuliny Parku 
jest  wschodnią  granicą  miasta  Suwałki).  Miasto  Suwałki  pełni  rolę  ponadregionalnego 
ośrodka równoważenia rozwoju województwa, co ma wpływ na kształtowanie się struktury 
osadniczej w jego rejonie. Na strukturę osadniczą WPN i jego otoczenia składa się łącznie 195 
miejscowości. Miejscowości Stary Folwark, Gawrych Ruda i Wigry położone na terenie WPN 
są  elementami  sieci  osadniczej  o  znaczeniu  regionalnym  w  zakresie  rozwoju  rekreacji  w 
województwie.  

 

Tabela 4.  Jednostki terytorialne WPN 

Jednostka terytorialna  Powierzchnia 

w km2 

Liczba mieszkańców 

(2011 rok) 

Liczba miejscowości 

Gmina Nowinka  204  2962  43 

Gmina Krasnopol  171,63  3979  42 

Gmina Giby  323,57  2924  54 

Gmina Suwałki  265  6536  56 

Źródła: Opracowanie POŚ Augustów; Strategia rozwoju powiatu suwalskiego do 2015 r; Strategia rozwoju 
powiatu sejneńskiego do 2013r, Bank Danych Lokalnych  

 

5.1. Ludność  i  sytuacja  demograficzna  w  gminach:  Suwałki,  Nowinka, 

Krasnopol i Giby  

Liczba mieszkańców w obszarze gmin wchodzących w skład Wigierskiego Parku Narodowego 
w  2011  roku wynosiła  16401 mieszkańców  (Tab.  5); w  porównaniu  z  2001  rokiem  liczba 
mieszkańców  zmalała o 829 osób. Największy  spadek  liczby  zaludnienia nastąpił w gminie 
Suwałki, jedynie w gminie Nowinka liczba mieszkańców gminy wzrosła o 112 osób.  
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Od 2001 r. do 2011 r. liczba ludności w gminach zmniejszyła się o ok. ‐ 4,9%, w tym: 

‐ w gminie Suwałki o ‐10,1%, 

‐ w gminie Nowinka o +3,7%, 

‐ w gminie Krasnopol o ‐3,4%, 

‐ w gminie Giby o ‐5,5%. 

 

Średnia  liczba  mieszkańców  w  miejscowościach  wiejskich,  w  poszczególnych  gminach 
wynosi: 

w gm. Suwałki: 117 osób, 

w gm. Nowinka: 69 osób, 

w gm. Krasnopol: 94 osoby, 

w gm. Giby: 51 osób. 

 

W  ogólnej  liczbie  ludności  mężczyźni  w  2011  roku  stanowili  w  gminie  Nowinka  50,7%, 
Krasnopol  51,5%, Giby  49,9%  i  Suwałki  50,5%; w  2001  roku  procent mężczyzn w  ogólnej 
liczbie ludności wynosił odpowiednio 51,75%, 50,7%, 50,1% i 50,7%. 

 

Tabela 5. Liczba ludności według płci 

Jednostka terytorialna  Ogółem  Mężczyźni  Kobiety 

rok  2001  2011  2001  2011  2001  2011 

Gmina Nowinka  2850  2962  1475  1502  1375  1460 

Gmina Krasnopol  4116  3979  2087  2049  2029  1930 

Gmina Giby  3085  2924  1547  1460  1527  1464 

Gmina Suwałki  7198  6536  3652  3307  3546  3229 

Źródło: Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl 

 

Ludność w wieku produkcyjnym stanowi w gminie Nowinka około 61,5%, Krasnopol 69,8%, 
Giby  60,0  %  i  Suwałki  70,0%  (Tab.  6). W  stosunku  do  roku  2001  nastąpił  wzrost  liczby 
ludności w wieku produkcyjnym odpowiednio o 5,6%, 17,6%, 3,5%, 20,0%. Od roku 2001 do 
2011 nastąpiło zmniejszenie się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i wzrost liczby osób 
w  wieku  poprodukcyjnym,  poza  gminą  Krasnopol,  w  której  liczba  osób  w  wieku 
poprodukcyjnym  zmalała. W  grupie osób w wieku produkcyjnym mężczyzn  jest więcej niż 
kobiet. W gminie Nowinka na 100 mężczyzn przypada 79 kobiet, w gminie Krasnopol 78, w 
gminie Giby 77, a w gminie Suwałki 82. Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym w stosunku 
do  liczby mężczyzn  jest  zdecydowanie wyższa  ‐ od 180  kobiet na 100 mężczyzn w  gminie 
Giby do 202 kobiet na 100 mężczyzn w gminie Suwałki  (w gminie Krasnopol 190 kobiet na 
100 mężczyzn, w gminie Nowinka 185 kobiet na 100 mężczyzn). 
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Tabela 6. Ludność według płci i wieku 

Jednostka terytorialna  W wieku przedprodukcyjnym 17 lat i mniej 

Ogółem  mężczyźni  kobiety 

2001  2011  2001  2011  2001  2011 

Nowinka  769  610  395  298  374  312 

Krasnopol  1019  796  539  434  480  362 

Giby  773  532  370  250  403  282 

Suwałki  1753  1574  884  806  869  768 

  

Jednostka terytorialna  W wieku produkcyjnym 

Ogółem  mężczyźni  kobiety 

2001  2011  2001  2011  2001  2011 

Nowinka  1592  1821  912  1017  680  804 

Krasnopol  2166  2416  1221  1353  945  1063 

Giby  1637  1754  912  988  725  766 

Suwałki  3522  4574  1952  2512  1570  2062 

  

Jednostka terytorialna  W wieku poprodukcyjnym 

Ogółem  mężczyźni  kobiety 

2001  2011  2001  2011  2001  2011 

Nowinka  469  525  152  184  317  341 

Krasnopol  824  761  297  262  527  499 

Giby  606  620  225  221  381  399 

Suwałki  1046  1129  387  373  659  756 

Źródło: Bank Danych Lokalnych ‐ www.stat.gov.pl 

Gęstość  zaludnienia  w  gminach  WPN  jest  niższa  w  stosunku  do  gęstości  zaludnienia 
powiatów Suwalszczyzny, województwa podlaskiego i kraju (Tab. 7). 

 

Tabela 7. Gęstość zaludnienia 

Jednostka terytorialna  Średnia gęstość zaludnienia 
osób/km2 

Gmina Nowinka  14 

Gmina Krasnopol  23 

Gmina Giby  9 

Gmina Suwałki  23 

Powiat Augustowski  35 
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Powiat Sejneński  25 

Powiat Suwalski  27 

Województwo Podlaskie  60 

Polska  122 

Źródło: opracowanie własne 

 

Saldo migracji  osób  na  pobyt  stały w  gminach w  2001  roku  było  ujemne we wszystkich 
jednostkach (Tab. 8). W roku 2011 gminy Nowinka i Suwałki odnotowały saldo dodatnie, przy 
czym w gminie Suwałki wyniosło 84 osoby. Wynika to głównie z przemieszczania się osób z 
miasta na  tereny wiejskie  (w  2011  roku było  to  188 osób) oraz  z wyznaczenia na  terenie 
gminy nowych obszarów zabudowy. 

 

Tabela 8. Migracje na pobyt stały 

gmina  Migracje wewnętrzne na pobyt stały 

2001  2011 

Saldo  Saldo  Zameldowania 
ogółem 

Zameldowania 

z miast 

Wymeldowania 
ogółem 

Wymeldowania 

do miast 

Nowinka  ‐13  6  34  26  28  20 

Krasnopol  ‐24  ‐27  36  18  63  50 

Giby  ‐20  ‐16  25  8  41  26 

Suwałki  ‐27  84  216  188  132  105 

Źródło: Bank Danych Lokalnych ‐ www.stat.gov.pl 

 

5.2. Ludność  i  sytuacja  demograficzna  na  terenie  Wigierskiego  Parku 

Narodowego  

Trudno  jest  precyzyjnie  określić  liczbę  osób  zamieszkujących  Wigierski  Park  Narodowy, 
ponieważ w wielu przypadkach w granicach Parku znajdują się  jedynie części miejscowości 
dla których dostępne są dane demograficzne.  

W  tabeli  9  przedstawiono  liczbę  ludności  wraz  ze  strukturą  wieku  i  saldem  migracji  w 
miejscowościach położonych w WPN, jego otulinie i Ostoi Wigierskiej. 

 

Tabela 9. Sytuacja demograficzna w WPN 

Miejscowość 

Liczba 

ludności 

2001/2011 

Struktura wieku 2001/2011  Saldo 

migracji 

2001/2011 

Uwagi Przedpro‐ 

dukcyjny 
Produkcyjny 

Poproduk‐

cyjny. 

Gmina Nowinka 
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Bryzgiel  102/106  ‐/18  ‐/66  ‐/22 
brak 
danych 

część na terenie Parku 

Krusznik  127/110  ‐/26  ‐/55  ‐/29 
brak 
danych 

 

Gmina Krasnopol 

Buda Ruska  111/100  34/16  59/64  18/20  ‐1 / +3 
część na  terenie Parku  i 
Ostoi Wigierskiej 

Czerwony Krzyż  21/15  2/2  12/10  7/3  0 / +1   

Maćkowa Ruda  252/250  76/45  129/158  47/47  ‐4 / ‐4 
część na  terenie Parku  i 
Ostoi Wigierskiej 

Mikołajewo  245/241  80/66  129/135  36/40  0 / ‐3 
część na  terenie Parku  i 
Ostoi Wigierskiej 

Rosochaty Róg  87/85  24/24  53/38  10/13  ‐2 / 0  część na terenie Parku 

Gmina Giby 

Wysoki Most  29/24  4  5  20  5   

Gmina Suwałki 

Burdeniszki  81/91  24/24  51/53  6/14 
brak 
danych 

część na  terenie Parku  i 
„Ostoi Wigierskiej” 

Cimochowizna  35/34  3/8  22/18  10/8 
brak 
danych 

 

Czerwony 
Folwark 

84/75  24/12  48/47  12/16 
brak 
danych 

część na terenie Parku 

Gawrych Ruda  294/293  55/33  174/190  65/70 
brak 
danych 

część na terenie Parku 

Krzywe  416/522  123/101  243/353  50/68 
brak 
danych 

część  na  terenie  Parku 
częściowo  w  „Ostoi 
Wigierskiej” 

Leszczewek  123/125  29/25  62/73  32/27 
brak 
danych 

 

Leszczewo  77/71  19/9  40/47  18/15 
brak 
danych 

 

Magdalenowo 
Wigry 

38/37  6/4  18/24  14/9 
brak 
danych 

część na terenie Parku 

Mała Huta  215/285  50/69  130/176  35/40 
brak 
danych 

poza Parkiem częściowo 
w „Ostoi Wigierskiej” 

Nowa Wieś  230/345  68/92  131/218  31/36 
brak 
danych 

poza Parkiem częściowo 
w „Ostoi Wigierskiej 

Piertanie  39/66  6/14  23/40  10/12 
brak 
danych 

część na terenie Parku 

Sobolewo  292/299  94/64  145/181  53/54 
brak 
danych 

część na terenie Parku 

Stary Folwark  257/284  70/50  163/199  24/25 
brak 
danych 
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Tartak  80/108  18/29  46/63  16/16 
brak 
danych 

część na terenie Parku 

Wiatrołuża  49/44  8/8  27/23  14/13 
brak 
danych 

część na terenie Parku 

Źródło: dane Urzędów Gmin Suwałki, Nowinka, Krasnopol, Giby (2013) 

  

Z danych  statystycznych uzyskanych  z urzędów gmin wynika,  iż w większości miejscowości 

nastąpił  spadek  liczby  mieszkańców.  Nie  dotyczy  to  miejscowości:  Burdeniszki,  Krzywe, 

Leszczewek, Mała Huta, Nowa Wieś, Piertanie, Sobolewo Stary Folwark  i Tartak położonych 

w gminie Suwałki i wsi Bryzgiel w gminie Nowinka. Wzrost zaludnienia w miejscowościach w 

gminie Suwałki wynika w dużej mierze z faktu, iż dla tych miejscowości zostały sporządzone 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyznaczające tereny mieszkaniowe jak i 

z ich położenia w pobliżu miasta Suwałki. Największy procentowy wzrost zaludnienia w ciągu 

dziesięciu  lat  (2001 do 2011) nastąpił w miejscowościach: Piertanie  (o 69%), Mała Huta  (o 

50%), Krzywe (o 25,5%)  i Tartak (o 35%). Najwyższy spadek zaludnienia zanotowano we wsi 

Krusznik (o 13%) w gminie Nowinka i we wsi Buda Ruska (o 11%) w gminie Krasnopol. 

W strukturze wiekowej ludności można zaobserwować tendencję spadku liczby mieszkańców 

w  wieku  przedprodukcyjnym.  Najwyższy  spadek  liczby  mieszkańców  w  wieku 

przedprodukcyjnym odnotowano we wsiach Maćkowa Ruda (41% ‐ o 31 osób) i Mikołajewo 

(17,,5%  ‐ o  14 osób) w  gminie Krasnopol  i we wsiach  Sobolewo  (32%  ‐ o 30 osób),  Stary 

Folwark (28,5% ‐ o 20 osób) i Gawrych Ruda (40% ‐ o 22 osoby). W większości miejscowości 

wzrosła  liczba  osób w wieku  produkcyjnym,  Największy  przyrost  liczby  ludności w wieku 

produkcyjnym  zanotowano we wsi Maćkowa Ruda  (22,5%  ‐ 29 osób) w  gminie Krasnopol 

oraz we wsiach Mała Huta, Nowa wieś,  Sobolewo  i  Stary  Folwark  (odpowiednio wzrost  o 

38%,  66%,  25%  i  22%).  Największy  spadek  liczby  ludności  w  wieku  produkcyjnym 

zanotowano we wsi Rosochaty Róg (o 28% ‐ 15 osób) w gminie Krasnopol. 

Z porównania liczby ludności w 2001 i 2011 roku , w miejscowościach z terenu Parku, otuliny 

WPN  i  Ostoi  Wigierskiej  wynika  wzrost  liczby  mieszkańców  w  wieku  poprodukcyjnym. 

Wyjątkami są wsie położone w całości w granicach Parku, gdzie zanotowano spadek  liczby 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Należą do nich: Czerwony Krzyż w gminie Krasnopol 

i wsie Cimochowizna, Leszczewek, Leszczewo i Magdalenowo Wigry w gminie Suwałki, gdzie 

zanotowano spadki odpowiednio o 57%, 20%, 15,5%, 16% i 35,7%. 

 

5.3. Działalność gospodarcza w gminach: Suwałki, Nowinka, Krasnopol  i 

Giby 

W 2011 roku w gminach WPN zarejestrowanych było 1017 podmiotów gospodarczych (Tab. 
10). 
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Liczba podmiotów w poszczególnych sektorach gospodarki przedstawiała się następująco: 

‐ sektor rolniczy – 138 (13,6%) 

‐ sektor przemysłowy – 249 (24,5%) 

‐ sektor usługowy – 630 (61,9%) 

 

Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (rok 2001/rok 2011) 

Podmioty gospodarki narodowej 
Gmina 

Nowinka  Krasnopol  Giby  Suwałki 

podmioty  gospodarki  narodowej 
ogółem 

210/191  161/156  194/166  347/504 

sektor publiczny ‐ ogółem  11/13  9/10  12/11  10/18 

sektor  publiczny  ‐  państwowe  i 
samorządowe  jednostki  prawa 
budżetowego 

8/9  8/7  9/6  10/18 

sektor prywatny ‐ ogółem  199/178  152/146  182/155  337/486 

sektor  prywatny  ‐  osoby  fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 

188/160  136/129  165/135  273/406 

sektor prywatny ‐ spółki handlowe  1/2  1/2  1/1  15/23 

sektor prywatny  ‐ spółki handlowe z 
udziałem kapitału zagranicznego 

      3/6 

sektor prywatny ‐ spółdzielnie    2/0  0/1  2/3 

sektor prywatny ‐ fundacje        1/2 

sektor  prywatny  ‐  stowarzyszenia  i 
organizacje społeczne 

2/5  4/8  6/8  13/19 

Źródło: Bank Danych Lokalnych ‐ www.stat.gov.pl 

W  ciągu  dziesięciolecia  liczba  podmiotów  gospodarczych  w  gminach  uległa  zmianie.  W 
gminie Nowinka, Krasnopol i Giby liczba podmiotów gospodarczych zmalała. Najwyższy, 20% 
spadek  zanotowano  w  gminie  Giby  (w  gminie  Nowinka  9%,  w  gminie  Krasnopol  3%). 
Zasadniczy  spadek  liczby  podmiotów  gospodarczych  nastąpił  w  sektorze  prywatnym  ‐  w 
gminie Giby o 15%, w gminie Nowinka o 11%, a w gminie Krasnopol o 4%. Znaczny, ponad 
45%  wzrost  liczby  podmiotów  gospodarczych  nastąpił  natomiast  w  gminie  Suwałki,  w 
przeważającej części w sektorze prywatnym (Tab. 11). 

 

Tabela 11. Podmioty  gospodarcze  według  sekcji  PKD  2007  w  poszczególnych  gminach 
w roku 2011 

Podmioty wg sekcji PKD 2007 

Nowinka  Krasnopol  Giby  Suwałki 

Ogółem 

/prywatny 

Ogółem 

/prywatny 

Ogółem 

/prywatny 

Ogółem 

/prywatny 

ogółem  191/178  156/146  166/155  504/486 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych ‐ www.stat.gov.pl 

 

Liczba podmiotów gospodarczych i ich profil działalności w poszczególnych gminach jest 

Sektor rolniczy 

A  ‐  rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo  i 
rybactwo 

55/54  9/9  48/46  26/26 

Sektor przemysłowy 

B ‐ górnictwo i wydobywanie  1/1  1/1    5/5 

C‐ przetwórstwo przemysłowe  17/17  13/13  7/7  64/64 

D  ‐  wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w 
energię  elektryczną,  gaz,  parę  wodną, 
gorącą  wodę  i  powietrze  do  układów 
klimatyzacyjnych 

      3/3 

E  ‐  dostawa  wody;  gospodarowanie 
ściekami  i  odpadami  oraz  działalność 
związana z rekultywacją 

  1/1  1/1  1/1 

F ‐ Budownictwo  20/20  37/37  16/16  62/62 

Sektor usługowy 

G  ‐ Handel hurtowy  i detaliczny; naprawa 
pojazdów 

27/27  33/33  25/25  117/117 

H ‐ Transport i gospodarka magazynowa  11/11  3/3  15/15  39/39 

I  ‐  Działalność  związana  z 
zakwaterowaniem  i  usługami 
gastronomicznymi 

11/11  6/6  12/12  25/24 

J ‐ Informacja i komunikacja  1/1  1/1  1/1  6/6 

K  ‐  Działalność  finansowa  i 
ubezpieczeniowa 

2/2  5/5  2/2  15/15 

L  ‐  Działalność  związana  z  obsługą  rynku 
nieruchomości 

1/1  1/1    6/6 

M  ‐ Działalność profesjonalna, naukowa  i 
techniczna 

9/8  5/5  7/7  28/28 

N  ‐  Działalność  w  zakresie  usług 
administrowania i działalność wspierająca 

5/5  3/3  2/2  13/13 

O  ‐  Administracja  publiczna  i  obrona 
narodowa;  obowiązkowe  zabezpieczenia 
społeczne 

2/0  2/0  2/0   

P ‐ Edukacja  7/2  7/2  5/1  19/8 

Q ‐ Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  6/4  12/11  6/5  30/28 

R  ‐  Działalność  związana  z  kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

3/1  6/4  4/2  15/11 

S ‐ Pozostała działalność usługowa 

T  ‐ Gospodarstwa  domowe  zatrudniające 
pracowników 

13/13  11/11  13/13  30/30 
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zróżnicowany,  co wynika przede wszystkim  z wielkości  gmin,  a  także położenia względem 
miasta Suwałki. 

Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w gminie Suwałki i wynosi blisko 
50%  ogólnej  liczby  podmiotów  w  czterech  gminach.  W  pozostałych  gminach  udział 
podmiotów gospodarczych w ogólnej ich liczbie wynosi około 19% w Nowince, 16% w Gibach 
i 15% w Krasnopolu.  

We  wszystkich  gminach  najwięcej  jest  podmiotów  gospodarczych  zarejestrowanych  w 
sektorze  usługowym  (62%),  znaczący  odsetek  stanowią  także  podmioty  sektora 
przemysłowego  (24%)(Tab.  12).  Ponad  połowa  zarejestrowanych  podmiotów  sektora 
usługowego  (54%)  pochodzi  z  gminy  Suwałki.  Na  ten  obraz wpływ ma  przede wszystkim 
położenie gminy w sąsiedztwie miasta Suwałki.  

 

 

 

Tabela 12. Struktura podmiotów gospodarczych w poszczególnych gminach (w %) 

Gmina   Sektor gospodarki 

Rolny  Przemysłowy  Usługowy 

Nowinka   28,8  19,9  51,3 

Krasnopol   5,8  33,3  60,9 

Giby   28,9  14,5  56,6 

Suwałki   5,2  26,8  68,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

 

W strukturze gospodarczej dominują podmioty prowadzące działalność usługową (ok. 62% 

ogółu  zarejestrowanych  podmiotów  gospodarczych).  Udział  podmiotów  prowadzących 
działalność rolniczą wynosi około 14%. 

 

5.4. Struktura podmiotów gospodarczych na terenie Wigierskiego Parku 

Narodowego 

Zgodnie  z  danymi  statystycznymi  uzyskanymi  z  urzędów  gmin,  struktura  zatrudnienia  w 
poszczególnych miejscowościach Parku przedstawia się następująco (Tab. 13). 

 

Tabela 13. Zarejestrowane podmioty gospodarcze 

Miejscowość  Sektor gospodarki  Gospodarstwa 

agroturystyczne 

rolniczy  przemysłowy  usługowy   

Gmina Suwałki 
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Burdeniszki  ‐  ‐  2  7 

Cimochowizna  ‐  1  ‐  0 

Czerwony Folwark  ‐  ‐  ‐  0 

Gawrych Ruda  1  5  20  8 

Krzywe  1  11  22  2 

Leszczewek  ‐  1  6  4 

Leszczewo  ‐  1  2  1 

Magdalenowo Wigry  ‐  1  4  1 

Mała Huta  ‐  2  10  3 

Nowa Wieś  1  4  7  1 

Piertanie  1  ‐  1  1 

Sobolewo  1  4  6  0 

Stary Folwark  1  7  8  13 

Tartak  1  1  2  3 

Wiatrołuża  ‐  ‐  ‐  0 

Gmina Krasnopol 

Buda Ruska  brak danych  0  3  4 

Czerwony Krzyż  brak danych  0  0  1 

Maćkowa Ruda  brak danych  0  5  7 

Mikołajewo  brak danych  0  6  3 

Rosochaty Róg  brak danych  0  0  6 

Gmina Giby 

Wysoki Most  0  0  0  1 

Gmina Nowinka 

Bryzgiel   1  1  7  10 

Krusznik  ‐  1  2  2 

Źródło: dane Urzędów Gmin Suwałki, Nowinka, Krasnopol, Giby (2013) 

 

Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  jest sektorze usług. Dotyczy to wsi: 
Gawrych Ruda, Krzywe, Mała Huta, Leszczewek, Nowa Wieś, Stary Folwark w gminie Suwałki, 
Mikołajewo w gminie Krasnopol i Bryzgiel w gminie Nowinka. Sektor przemysłowy najliczniej 
reprezentowany jest we wsiach Krzywe, Stary Folwark i Gawrych Ruda. 

Najwięcej gospodarstw prowadzących działalność związaną z agroturystyką położonych  jest 
we  wsiach:  Burdeniszki,  Gawrych  Ruda,  Stary  Folwark, Maćkowa  Ruda,  Rosochaty  Róg  i 
Bryzgiel. 
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5.5. Pozarolnicza działalność gospodarcza na terenie WPN 

Przemysł 

Na teranie Parku  istnieją obiekty służące produkcji rybackiej: Ośrodek Wylęgarniczy PZW w 
Gawrych Rudzie i wylęgarnia ryb WPN w Tartaku.  

We wsi Płociczno‐Tartak znajduje się duży zakład przeróbki drewna „Tartak‐Płociczno Sp. z 
o.o.” Zakład przeciera rocznie ok. 30 tys. m3 drewna tartacznego  iglastego( ok. 70% świerk, 
30% sosna) . Drewno przeznaczone do przetarcia pochodzi głównie z Puszczy Augustowskiej, 
Piskiej  i  Boreckiej.  Tartak  posiada możliwości wysuszenia  i  dokonywania  dalszej  obróbki, 
polegającej na struganiu, przycinaniu, impregnowaniu ciśnieniowym tarcicy. W podstawowej 
ofercie  tartaku znajduje się:  tarcica  iglasta sosnowa  i  świerkowa, elementy konstrukcyjne  i 
wykończeniowe  do  budownictwa,  podłoga,  szalówka,  listwy,  antyslipy,  elementy 
wyposażenia  ogrodów,  deski  podestowe,  kantówka  strugana,  elementy  opakowań 
drewnianych.  Tartak  posiada  autoklaw  do  impregnacji  ciśnieniowej.  Dwa  małe  tartaki 
prywatne prowadzą działalność we wsi Mikołajewo. 

We wsi  Stary  Folwark  działa  zakład  kamieniarski. W  otulinie  Parku  (poza  terenem  Ostoi 
Wigierskiej) funkcjonują zakłady wydobycia kruszywa we wsiach Sobolewo i Krzywe. 

Usługi 

Usługi  publiczne,  jakie  wykształciły  się  na  terenie  Parku  to  usługi  oświaty  i  kultury.  W 
obszarze  Parku  Narodowego,  jego  otuliny  i Ostoi Wigierskiej  funkcjonują:  zespół  szkół w 
Starym Folwarku  i w Płocicznie‐Tartak oraz szkoła podstawowe w Nowej Wsi  i Mikołajewie. 
Zlikwidowana  szkoła  podstawowa  w  Maćkowej  Rudzie  jest  obecnie  świetlicą  wiejską 
należąca do Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnopolu. 

Usługi  kultury  o  znaczeniu  ponadlokalnym  świadczy  od  stycznia  2009  roku  Muzeum 
Wigierskiego  Parku Narodowego w  Starym  Folwarku,  a we wsi Magdalenowo  ‐ Wigry  od 
stycznia  2011  roku  działa  Wigierski  Areopag  Nowej  Ewangelizacji  (wcześniej  dom  Pracy 
Twórczej  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego)  w  pokamedulskim  zespole 
klasztornym. 

Usługi  zdrowia  na  dla  mieszkańców  Parku  świadczone  w  miejscowościach  gminnych  i 
miastach: Augustów, Sejny i Suwałki. 

Wśród usług komercyjnych dominują sklepy związane z zaspokajaniem codziennych potrzeb, 
są  to  głównie  sklepy  spożywcze  i  spożywczo  przemysłowe.  Na  terenie  Parku  placówki 
handlowe  znajdują  się  w  miejscowościach:  Bryzgiel,  Gawrych  Ruda,  Stary  Folwark, 
Magdalenowo Wigry, Maćkowa Ruda. 

Usługi związane z obsługą ruchu turystycznego omówiono w dalszej części opracowania. 

 

5.6. Rolnictwo w gminach: Suwałki, Nowinka, Krasnopol i Giby 

Grunty  rolne  stanowią  38%  łącznej  powierzchni  gmin WPN‐u. Najmniejszy  udział użytków 
rolnych  w  ogólnej  powierzchni  gmin  jest  w  gminie  Giby  –  17%,  a  największy  w  gminie 
Krasnopol 65% (Nowinka 25%, Suwałki 54%). 
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Wśród użytków rolnych dominują użytki rolne dobrej kulturze, których udział procentowy w 
poszczególnych  gminach  stanowi: w  gminie  Suwałki  96,25%, w  gminie Nowinka  97,8%, w 
gminie Krasnopol 97,5% i w gminie Giby 91,2%. Udział trwałych użytków zielonych wynosi od 
24,4% w gminie Giby do 40,9% w gminie Nowinka (Tab. 14). 

 

Tabela 14. Użytkowanie gruntów w gminach WPN (powierzchnia w ha) 

Użytki 
Gmina 

Suwałki  Nowinka  Krasnopol  Giby 

grunty ogółem  14543,41  5173,94  11255,75  5588,23 

użytki rolne ogółem  12826,11  4480,92  9463,71  4633,48 

użytki rolne w dobrej kulturze  12340,79  4382,76  9230,70  4225,10 

pod zasiewami  6993,77  2059,24  4807,84  2672,43 

grunty  ugorowane  łącznie  z  nawozami 
zielonymi  568,76  166,29  253,59  163,48 

uprawy trwałe  54,86  15,41  29,11  13,63 

sady ogółem  54,68  14,71  23,81  13,63 

ogrody przydomowe  46,35  13,63  41,83  9,95 

łąki trwałe  1617,38  1620,67  1704,07  691,67 

pastwiska trwałe  3059,68  507,52  2394,26  673,93 

pozostałe użytki rolne  485,32  98,16  233,01  408,39 

lasy i grunty leśne  863,49  377,57  1112,56  656,31 

pozostałe grunty  853,81  315,45  679,49  298,43 

Źródło: Spis Rolny 2010 

 

Na terenie gmin duży odsetek (ponad 23%) stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni nie 
przekraczającej  1  ha. W  ogólnej  liczbie  gospodarstw  rolniczych  nie  przekraczających  1  ha 
działalność  rolniczą  prowadzi  zaledwie  50,9%  gospodarstw.  Wśród  gospodarstw  o 
powierzchni 5 ha i większych, działalność rolniczą prowadzi 91,2% gospodarstw (Tab. 15, 16). 

Struktura wielkości gospodarstw w gminach przedstawia się następująco: 

gospodarstwa o powierzchni do 1ha 23,3%, 

gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha ‐ 26%, 

gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10 ha ‐ 20,2%, 

gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha ‐ 32,5%. 

 

Tabela 15. Powierzchnia gospodarstw rolnych (w ha) wg grup obszarowych użytków rolnych  

Powierzchnia gospodarstw 
Gmina 

Nowinka  Krasnopol  Giby  Suwałki 
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Powierzchnia gospodarstw 
Gmina 

Nowinka  Krasnopol  Giby  Suwałki 

ogółem  5173,94  11255,75  5588,23  14543,41 

do 1 ha włącznie  47,60  240,62  113,85  159,68 

powyżej 1 ha razem  5126,34  11015,13  5474,38  14383,73 

1 ‐ 5 ha  634,96  715,56  631,02  1254,94 

1 ‐ 10 ha  1790,44  2389,34  2051,80  3428,26 

1 ‐ 15 ha  3274,83  4797,29  3543,94  5767,14 

5 ‐ 10 ha  1155,48  1673,78  1420,78  2173,32 

5 ‐ 15 ha  2639,87  4081,73  2912,92  4512,20 

10 ‐15 ha  1484,39  2407,95  1492,14  2338,88 

5 ha i więcej  4491,38  10299,57  4843,36  13128,79 

10 ha i więcej  3335,90  8625,79  3422,58  10955,47 

15 ha i więcej  1851,51  6217,84  1930,44  8616,59 

Źródło: Spis Rolny 2010 

 

Tabela 16. Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych 

Gospodarstwa 
Gmina 

Suwałki  Nowinka  Krasnopol  Giby 

ogółem  1256  605  1063  663 

do 1 ha włącznie  217  117  290  142 

powyżej 1 ha razem  1039  488  773  521 

1 ‐ 5 ha  373  173  206  179 

1 ‐ 10 ha  625  307  383  339 

1 ‐ 15 ha  791  416  546  446 

5 ‐ 10 ha  252  134  177  160 

5 ‐ 15 ha  418  243  340  267 

10 ‐15 ha  166  109  163  107 

5 ha i więcej  666  315  567  342 

10 ha i więcej  414  181  390  182 

15 ha i więcej  248  72  227  75 

gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą 

ogółem  1145  488  930  551 

do 1 ha włącznie  145  13  167  65 

powyżej 1 ha razem  1000  475  763  486 

1 ‐ 5 ha  342  161  197  150 
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Gospodarstwa 
Gmina 

Suwałki  Nowinka  Krasnopol  Giby 

1 ‐ 10 ha  587  294  373  307 

1 ‐ 15 ha  752  403  536  413 

5 ‐ 10 ha  245  133  176  157 

5 ‐ 15 ha  410  242  339  263 

10 ‐15 ha  165  109  163  106 

5 ha i więcej  658  314  566  336 

10 ha i więcej  413  181  390  179 

15 ha i więcej  248  72  227  73 

gospodarstwa indywidualne 

ogółem  1255  604  1063  661 

do 1 ha włącznie  217  117  290  142 

powyżej 1 ha razem  1038  487  773  519 

1 ‐ 5 ha  373  173  206  179 

1 ‐ 10 ha  625  307  383  339 

1 ‐ 15 ha  791  416  546  446 

5 ‐ 10 ha  252  134  177  160 

5 ‐ 15 ha  418  243  340  267 

10 ‐15 ha  166  109  163  107 

5 ha i więcej  665  314  567  340 

10 ha i więcej  413  180  390  180 

15 ha i więcej  247  71  227  73 

Źródło: Spis Rolny 2010 

 

W ogólnej powierzchni zasiewów na terenie gmin przeważa uprawa zbóż – zajmuje średnio 
ok. 80% powierzchni zasiewów (w tym w gminach: Nowinka 75%, Krasnopol 80%, Giby 77% i 
Suwałki 82%). Wśród pozostałych zasiewów, znacząca jest powierzchnia wykorzystywana po 
uprawę ziemniaków 2,82% i upraw przemysłowych 1,80% (Tab. 17). 

 

Tabela 17. Powierzchnia zasiewów wybranych upraw 

Uprawy 
Gmina 

Nowinka  Krasnopol  Giby  Suwałki 

ogółem  2059,24  4807,84  2672,43  6993,77 

zboża razem  1549,76  3849,98  2055,33  5734,60 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi  1483,40  3822,52  2017,65  5491,21 
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ziemniaki  85,80  105,58  83,93  190,14 

uprawy przemysłowe  25,39  2,64  116,71  153,12 

buraki cukrowe    2,64    1,02 

strączkowe jadalne na ziarno razem    14,67     

warzywa gruntowe    3,91  1,82  14,56 

Źródło: Spis Rolny 2010 

 

Wśród pogłowia zwierząt gospodarczych najniższą obsadę bydła ma gmina Giby (2461 sztuk) 
najwyższą  gmina  Krasnopol  (6595  sztuk). Obok  bydła  rzeźnego  prowadzona  jest  hodowla 
krów mlecznych, która  stanowi ona około 41% ogólnej produkcji bydła. W poszczególnych 
gminach stosunek ten przedstawia się następująco: Nowinka 43%, Krasnopol 46%, Giby 36% 
i Suwałki 41%.  

Pogłowie  trzody  chlewnej  jest  najwyższe  w  gminie  Suwałki  (14529  sztuk),  a  najniższe  w 
gminie Nowinka (892 sztuki) (Tab. 18). 

 

 

 

Tabela 18. Liczba gospodarstw i pogłowie zwierząt gospodarskich (szt.) 

 
Gmina 

Nowinka  Krasnopol  Giby  Suwałki 

Liczba gospodarstw prowadzących 

działalność rolniczą  488  930  551  1145 

bydło razem  224  424  221  415 

bydło krowy  199  390  183  366 

trzoda chlewna razem  157  284  206  323 

trzoda chlewna lochy  45  156  100  151 

konie  58  117  45  137 

drób ogółem razem  219  352  184  449 

drób ogółem drób kurzy  219  348  183  448 

Pogłowie zwierząt gospodarskich         

bydło razem  2987  6595  2461  6224 

bydło krowy  1295  3060  881  2600 

trzoda chlewna razem  892  6296  3421  14529 

trzoda chlewna lochy  110  566  292  1096 

konie  194  364  107  516 

drób ogółem razem  22596  9337  3769  137111 

drób ogółem drób kurzy  22298  8727  3497  136375 
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Wśród  gospodarstw  prowadzących  działalność  rolniczą  około  58%  stosuje  nawożenie 
nawozami mineralnymi  (62% w  gminie Nowinka, 65% w  gminie Krasnopol, 60% w  gminie 
Giby  i  52%  w  gminie  Suwałki).  Największe  zużycie  nawozów  mineralnych  na  1  hektar 
użytków  rolnych przypada w  gminie Krasnopol  (85,8  kg)  a najmniejsze w  gminie Nowinka 
(68,9 kg). Są wartości niższe od średniej wojewódzkiej (105,0 kg/ha) i krajowej (114,7 kg/ha). 
Nawozy  wapniowe  stosuje  się  w  małej  liczbie  gospodarstw  prowadzących  działalność 
rolniczą  (w  Nowince  w  12,  w  Krasnopolu  w  8,  w  Gibach  w  9  i  w  Suwałkach  w  23 
gospodarstwach)(Tab. 19). 

 

Tabela 19. Gospodarstwa stosujące nawozy mineralne i wapniowe 

  Jednostka 
Gmina 

Nowinka  Krasnopol  Giby  Suwałki 

gospodarstwa  prowadzące 
działalność rolniczą 

 
488  930  551  1145 

mineralne    307  577  331  602 

azotowe    280  527  313  564 

fosforowe    17  38  22  30 

potasowe    5  18  21  14 

wieloskładnikowe    178  343  212  267 

wapniowe    12  8  9  23 

Zużycie w dt (decytona dawniej kwintal) czystego składnika 

mineralne  dt  3088  7215  3975  10614 

azotowe  dt  1964  4541  2200  6487 

fosforowe  dt  549  1407  884  2115 

potasowe  dt  575  1267  891  2012 

wapniowe  dt  126  95  156  336 

Zużycie na 1 ha użytków rolnych 

mineralne  kg  68,9  76,2  85,8  82,8 

azotowe  kg  43,8  48,0  47,5  50,6 

fosforowe  kg  12,3  14,9  19,1  16,5 

potasowe  kg  12,8  13,4  19,2  15,7 

wapniowe  kg  2,8  1,0  3,4  2,6 

Zużycie na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze 

mineralne  kg  70,5  78,2  94,1  86,0 

azotowe  kg  44,8  49,2  52,1  52,6 

fosforowe  kg  12,5  15,2  20,9  17,1 
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potasowe  kg  13,1  13,7  21,1  16,3 

wapniowe  kg  2,9  1,0  3,7  2,7 

Źródło: Spis Rolny 2010 

 

Około  58%  gospodarstw  rolnych  posiada  ciągniki  (Tab.  20),  najwięcej w  gminie  Nowinka 
(63%), a najmniej w gminie Krasnopol. Średnio na gospodarstwo rolne posiadające ciągniki 
przypada  1,47  maszyny.  Największy  udział  ciągników  w  gospodarstwach  prowadzących 
działalność  rolniczą przypada na  gminę Krasnopol 1,54,  a najmniejszy na  gminę Giby 1,38 
(Nowinka 1,40, Suwałki 1,49). 

 

Tabela 20. Wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki 

      Nowinka  Krasnopol  Giby  Suwałki 

Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą    488  930  551  1145 

Gospodarstwa rolne posiadające ciągniki  ‐  309  542  342  615 

Ciągniki w gospodarstwach rolnych  szt  435  835  472  918 

Źródło: Spis Rolny 2010 

 

5.7. Rolnictwo na terenie Wigierskiego Parku Narodowego 

Zgodnie  z  danymi  statystycznymi  otrzymanymi  z  urzędu  gminy  Suwałki,  dotyczącymi 
struktury wielkości gospodarstwa rolnych, w granicach WPN, jego otuliny i Ostoi Wigierskiej, 
jest: 

169 gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 1 ha; 

370 gospodarstw o powierzchni od 1 do 5 ha; 

176 gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10 ha; 

i 116 gospodarstw o powierzchni przekraczającej 10ha.  

  

Struktura  wielkości  gospodarstw  dla  miejscowości  Parku,  otuliny  i  Ostoi  Wigierskiej, 
przedstawia tabela 21. 

 

Tabela 21. Struktura wielkości gospodarstw 

Miejscowość  Struktura wielkości gospodarstw rolnych 

do 1 ha  od 1 do 5 ha  od 5 do 10 ha  powyżej 10 ha 

Gmina Suwałki 

Burdeniszki  34  15  6  5 

Cimochowizna  9  3  7  3 

Czerwony Folwark  2  8  5  3 
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Gawrych Ruda  15  49  13  5 

Krzywe  14  44  24  9 

Leszczewek  4  17  13  10 

Leszczewo  2  16  7  10 

Magdalenowo Wigry  8  16  7  0 

Mała Huta  23  29  6  4 

Nowa Wieś  11  27  25  16 

Piertanie  0  10  5  5 

Sobolewo  19  43  20  13 

Stary Folwark  12  18  2  1 

Tartak  3  12  11  9 

Wiatrołuża  4  8  5  6 

Gmina Krasnopol 

Buda Ruska  brak danych  brak danych  brak danych  brak danych 

Czerwony Krzyż  brak danych  brak danych  brak danych  brak danych 

Maćkowa Ruda  brak danych  brak danych  brak danych  brak danych 

Mikołajewo  brak danych  brak danych  brak danych  brak danych 

Rosochaty Róg  brak danych  brak danych  brak danych  brak danych 

Gmina Giby 

Wysoki Most         

Gmina Nowinka 

Bryzgiel   5  14  14  7 

Krusznik  4  41  10  10 

Źródło: dane Urzędów Gmin: Suwałki, Nowinka, Krasnopol, Giby 

 

Najwięcej gospodarstw o powierzchni przekraczającej 10 ha jest Leszczewie, Leszczewku i w 
Kruszniku  (po  10  gospodarstw),  co  stanowi  odpowiednio  28%,  23%  i  15%  ogólnej  liczby 
gospodarstw oraz w Sobolewie (13 gospodarstw), co stanowi 13% ich ogólnej liczby, i Nowej 
Wsi  (16  gospodarstw  ‐  20%  ogólnej  liczby  gospodarstw).  Najwięcej  gospodarstw  o 
powierzchni do 1ha jest we wsi Burdeniszki (34 gospodarstw ‐ prawie 57% ich ogólnej liczby) 
i wsi Mała Huta (23 gospodarstwa ‐ 37 % ogólnej liczby gospodarstw). 

Dla  terenu  Parku  brak  jest  szczegółowych  danych  z  gmin:  Suwałki,  Krasnopol  i  Giby 
dotyczących: użytkowania gruntów, kierunków prowadzonej działalności rolniczej, struktury 
zasiewów  głównych  ziemiopłodów,  obsady  zwierząt  gospodarskich  czy  ilości  stosowanych 
nawozów w poszczególnych miejscowościach. Należy  jednak przypuszczać,  iż nie odbiegają 
one istotnie od wartości średnich dla całych gmin. 

Użytkowanie gruntów we wsiach Bryzgiel i Krusznik w roku 2011/12 przedstawia tabela 22. 
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Tabela 22. Użytkowanie gruntów we wsiach Bryzgiel i Krusznik (w ha) 

Rodzaj użytku  
wieś 

Bryzgiel  Krusznik 

grunty ogółem  288  409 

użytki rolne ogółem  215  336 

użytki rolne w dobrej kulturze  90  140 

pod zasiewami  110  197 

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi  50  65 

uprawy trwałe  ‐  ‐ 

sady ogółem  ‐  ‐ 

ogrody przydomowe  1  2 

łąki trwałe  14  22 

pastwiska trwałe  40  50 

pozostałe użytki rolne  ‐  ‐ 

lasy i grunty leśne  53  39 

pozostałe grunty  20  34 

Źródło: dane Urzędu Gminy Nowinka 

 

Struktura zasiewów ha / %pow.  Bryzgiel  Krusznik 

zboża  70/58  140/59 

ziemniaki  2/2  8/3 

warzywa gruntowe  04/‐  05/‐ 

pozostałe uprawy  47,6/40  89,5/38 

Źródło: dane Urzędu Gminy Nowinka 

 

W  strukturze  zasiewów  na  terenie  Bryzgla  i  Krusznika  dominują  uprawy  zbożowe,  które 
stanowią prawie 60% wszystkich upraw. 

 

Pogłowie i obsada zwierząt w gospodarstwach rolnych  Bryzgiel  Krusznik 

bydło ogółem   10  20 

w tym krowy  5  8 

trzoda chlewna  12  32 

drób  70  180 

Źródło: dane Urzędu Gminy Nowinka 
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Obsada zwierząt w 40 gospodarstwach we wsi Bryzgiel i 65 gospodarstw we wsi Krusznik jest 
mała. W Bryzglu: bydło 10  sztuk,  trzoda  chlewna 12  sztuk  i drób  70  sztuk,  a w Kruszniku 
odpowiednio 20, 32, i 180 sztuk.  

 

Gospodarstwa stosujące nawozy   Bryzgiel  Krusznik 

mineralne:  7  15 

w tym azotowe  7  15 

w tym fosforowe  5  12 

w tym potasowe  6  12 

w tym wapniowe  ‐  ‐ 

naturalne (obornik, gnojowica)  7  10 

Zużycie na 1 ha użytków rolnych (kg)     

mineralne  brak danych  brak danych 

azotowe  ‐  ‐ 

fosforowe  ok. 5 kg NPK  ok. 5 kg NPK 

potasowe     

wapniowe  ‐  ‐ 

naturalne (obornik, gnojowica)  300  200 

Źródło: dane Urzędu Gminy Nowinka 

Zużycie nawozów na 1 ha użytków  rolnych we wsiach Bryzgiel  i Krusznik w porównaniu  z 
zużyciem  nawozów  na  terenie  gminy Nowinka  jest  bardzo małe  (5  kg NPK w  Kruszniku  i 
Bryzglu, w stosunku do 43, 8 kg nawozów azotowych, 12,3 kg nawozów fosforowych  i 12,8 
kg nawozów potasowych średnio w gminie Nowinka).  

Na terenie objętym opracowaniem dominują grunty orne niskiej przydatności dla rolnictwa, 
głównie V i VI klasy. 

 

5.8. Turystyka i rekreacja na terenie Wigierskiego Parku Narodowego 

Na  terenie Parku  rozwinęły  się usługi  związane  z obsługą  ruchu  turystycznego. Zaliczyć do 
nich  należy  przede wszystkim  usługi  gastronomii  i  usługi  hotelowe.  Obsługą  turystów  na 
terenie  WPN  zajmują  się  również  rolnicy  prowadzący  pensjonaty  i  gospodarstwa 
agroturystyczne we wszystkich miejscowościach na terenie Parku.  

Na prywatną bazę noclegową na terenie WPN składają się: 

 kwatery  prywatne  we  wsiach:  Bryzgiel,  Buda  Ruska,  Burdeniszki,  Cimochowizna, 
Gawrych  Ruda,  Krzywe,  Leszczewek,  Leszczewo, Mikołajewo,  Piertanie,  Płociczno, 
Rosochaty Róg, Stary Folwark, Tartak, Wigry; 

 pensjonaty  we  wsiach:  Gawrych  Ruda,  Mała  Huta,  Mikołajewo,  Stary  Folwark, 
Bryzgiel; 

 ośrodki wypoczynkowe we wsiach: Stary Folwark, Wigry i Gawrych Ruda; 

 pola namiotowe we wsiach: Stary Folwark i Wigry; 
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 hotele w Starym Folwarku i Gawrych Rudzie. 

WPN  dysponuje  pokojami  gościnnymi  w  leśniczówkach:  Bryzgiel,  Gawarzec,  Królówek, 
Krzywe, Leszczewek, Lipniak, Maćkowa Ruda, Mikołajewo. Działają również 4 parkowe pola 
namiotowe  „Jastrzęby”  w  Kruszniku‐Zakątach,  „Za  szkołą”  w  Maćkowej  Rudzie  oraz 
„Gremzdówka” i „Bindużka” w Wysokim Moście. 

W  siedzibie  dyrekcji  Parku  w  Krzywem  funkcjonuje  Centrum  Informacji  Turystycznej 
Wigierskiego Parku Narodowego. Działalność edukacyjną WPN realizuje wykorzystując bazę 
dydaktyczną w  dyrekcji Parku w  Krzywem  (wystawa  przyrodnicza, wystawa  etnograficzna, 
sala konferencyjna, ogródek dydaktyczny dla dzieci), Ośrodku Edukacji  Środowiskowej nad 
Zatoką  Słupiańską  jeziora  Wigry  (zajęcia  laboratoryjne  i  terenowe),  Muzeum  Wigier  im. 
Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku (wystawy stałe i czasowe, lekcje muzealne, zajęcia na 
wodnych  ścieżkach edukacyjnych z wykorzystaniem  łodzi z przeszklonym dnem „Leptodora 
II”), wystawy rybackiej w Czerwonym Folwarku (baza rybacka WPN). 

Na terenie Parku działają ośrodki żeglarskie: w Starym Folwarku (Klub Wodny PTTK, Ośrodek 
Wypoczynkowo  ‐  Żeglarski OSiR  Suwałki  i Klub Wodny Hańcza)  i w Gawrych Rudzie  (Klub 
Żeglarski Kamena). 

Atrakcją turystyczną na terenie WPN jest Wigierska Kolejka Wąskotorowa, popularne są rejsy 
statkiem  „Kameduła”  po  jeziorze Wigry,  czarterowanie  jachtów, wypożyczalnie  rowerów, 
kajaków i innego sprzętu wodnego. 

Należące  do WPN  elementy  zagospodarowania  związane  z  obsługą  ruchu  turystycznego  i 
edukacją opisano w tabeli 23. 

Tabela 23. Elementy  zagospodarowania  związane  z  obsługą  ruchu  turystycznego  i  edukacją 
należące do WPN 

Lp.   Rodzaj urządzenia  Położenie dz./obręb 

1  Most dla pieszych na Czarnej Hańczy w Magdalenowie  40 / Czerwony Folwark 

2  Kładka na szlaku przy Piaskach  119 / Cz. Krzyż 

3  Kładka drewniana na ścieżce „Płazy”   18 / Rosochaty Róg 

4  Kładka drewniana na ścieżce "Las"  649 / Leszczewek 

5  Pomost obserwacyjno widokowy przy Sucharze III   641 / Leszczewek  

6  Kładka Leszczewek na Czarnej Hańczy  551, 504/1, 552, 567, 568 / Sobolewo 

7  Kładka przy jez. Leszczewek w Cimochowiźnie   200 / Magdalenowo i Wigry, jez. Wigry 

8  Kładka na ścieżce "Jeziora"   620 / Sobolewo 

9  Kładka na zielonym szlaku Jastrzęby‐Zakąty  105 / Czerwony Krzyż 

10  Pomost drewniany przy Klasztorze Wigry  200 / Magdalenowo i Wigry, jez. Wigry 

11  Pomost drewniany przy lodowni w Bryzglu  236/1 / Bryzgiel, jez. Wigry 

12  Pomost na Sucharze Wielkim   452 / Sobolewo 

13  Pomost na Sucharze Rzepiskowym  538 / Sobolewo 

14  Pomost na polu namiotowym Jastrzęby  200 / Magdalenowo i Wigry, jez. Wigry 

15  Przystanek na polu namiotowym Jastrzęby  200 / Magdalenowo i Wigry, jez. Wigry 

16  Pomost ze slipem na polu namiotowym "Za szkołą"   49 / Buda Ruska, rz. Cz. Hańcza 
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Lp.   Rodzaj urządzenia  Położenie dz./obręb 

17  Pomost ze slipem na polu namiotowym "Bindużka"  498/1 / Sarnetki. Rz. Cz. Hańcza 

18  Pomost ze slipem na polu namiotowym "Gremzdówka"  58 / Wysoki Most, rz. Cz. Hańcza 

19  Pomost na jez. Długie, na ścieżce "Jeziora"  200 / Gawrych Ruda, jez. Długie 

20  Pomost drewniany przy Muzeum Wigier   200 / Magdalenowo i Wigry, jez. Wigry 

21  Pomost widokowy Przystanek Powały  236/1 / Bryzgiel, jez. Wigry 

22  Pomost widokowy Przystanek Bartny Dół  236/1/ / Bryzgiel, jez. Wigry 

23  Pomost widokowy przy Sucharze I   644 / Leszczewek 

24  Pomost widokowy na ścieżce "Jeziora  602 / Sobolewo 

25  Platforma widokowa na lodowni w Bryzglu  57/1 / Bryzgiel 

26  Platforma widokowa Przystanek Binduga  87/1 / Ateny 

27  Platforma widokowa Nowa Wieś  614/7 / Nowa Wieś 

28  Platforma widokowa z kładką przy Sucharze IV  638 / Leszczewek 

29  Wieża widokowa w Kruszniku  62/2 / Krusznik 

30  Parking przy platformie widokowej Bryzgiel  57/4 / Bryzgiel 

31  Muzeum Wigier  Stary Folwark 

32  Wystawa etnograficzna  Krzywe 

33  Wystawa przyrodnicza w budynku dyrekcji Parku  Krzywe 

34  Wystawa rybacka  Czerwony Folwark 

Źródło: dane WPN stan grudzień 2012 r 

 

Na terenie Parku  i otuliny wyznaczone są  liczne szlaki turystyczne piesze  i rowerowe, trasy 
narciarskie na Słupiu  i w Krzywem,  ścieżki edukacyjne oraz szlak kajakowy na rzece Czarna 
Hańcza. 

Szlaki piesze: 

 Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego: Krzywe – Leszczewek ‐ Stary Folwark (8 km) 

 Szlak zielony im. Antoniego Patli: Stary Folwark – Stary Folwark (49 km) 

 Szlak zielony: Krzywe‐Leszczewo‐Krzywe (7 km) 

 Szlak niebieski: Węgzał – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Giby (11,3 km) 

 Szlak czerwony: Wysoki Most – Sernetki ‐ Wysoki Most (12,7 km) 

 Szlak niebieski: Suwałki – Danowskie (38,5 km) 

 Szlak żółty: Krzywe ‐ Kaletnik (17,5 km) 

 Szlak czarny: Stary Folwark – Leszczewo – Nowa Wieś ‐ Szwajcaria (11,2 km) 

 Szlak czerwony: Krusznik – Monkinie ‐ Danowskie (8 km) 

Szlaki rowerowe: 

 Międzynarodowa  trasa  rowerowa  EURO  VELO  R‐11  –  odcinek  suwalski:  Ruda  – 
Ogrodniki, długość 173,6 km 

 Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny – część północna: Żegary – Stary Folwark, długość 
173,4 km, znaki niebieskie. Przebieg szlaku przez WPN (7 km): Mała Huta ‐ Leszczewo 
‐ Stary Folwark 
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 Podlaski Szlak Bociani  ‐ część suwalska:  Jasionowo nad Biebrzą – Stańczyki, długość 
183,1 km, znaki czerwone. Przebieg szlaku przez WPN (36,3 km): Sernetki ‐ Lipowe ‐ 
Czerwony Krzyż ‐ Piaski ‐ Stary Folwark ‐ Leszczewo ‐ Krzywe ‐ Mała Huta ‐ Lipniak ‐ 
Dębowo 

 Szlak  rowerowy  Suwałki  –  Stary  Folwark  (długość  14  km);  z  Suwałk  do  Krzywego 
prowadzi ścieżka rowerowa, dalej żółte znaki przez wieś do dyrekcji Parku w Krzywem 
‐ Leszczewo ‐ Stary Folwark. 

Ścieżki edukacyjne: 

 „Las” – w rejonie miejscowości Krzywe, 

 „Suchary” – w rejonie miejscowości Krzywe, 

 „Samle” – w rejonie miejscowości Krzywe, 

 „Jeziora” – w rejonie Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry, 

 „Puszcza”– w rejonie miejscowości Wysoki Most, 

 „Płazy” – w rejonie miejscowości Rosochaty Róg, 

 „Ols” (w trakcie budowy) – w Starym Folwarku 

oraz sieć przystanków „Eksploatacja dóbr puszczańskich” z tablicami edukacyjnymi w rejonie 
miejscowości Leszczewo, Gawrych‐Ruda i na przystankach Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej 
na trasie Płociczno‐Krusznik. 

Szlakom  turystycznym  i  ścieżkom  edukacyjnym  towarzyszą  liczne  elementy  drobnej 
infrastruktury, w tym miejsca odpoczynku, tablice informacyjne, mapy i tabliczki kierunkowe. 

 

Oprócz  oznakowanych  szlaków  rowerowych,  na  terenie  WPN  znajduje  się  wiele  dróg 
gruntowych udostępnionych dla ruchu turystycznego. Ich długość wynosi w granicach Parku 
60 km, co razem ze znakowanymi szlakami daje  łączną długość 230 km  tras  turystycznych. 
Wszystkie  drogi  doskonale  nadają  się  dla  rowerzystów,  dlatego  nazywane  są  "drogami 
rowerowymi". 

Plaże i miejsca wykorzystywane do kąpieli znajdują się: 

 nad jeziorem Wigry w Starym Folwarku. Plaża wraz z miejscem wykorzystywanym do 
kąpieli (wg definicji ustawy Prawo wodne, zapewniającą m.in. ratownictwo i nadzór 
nad jakością wody) jest zlokalizowana na terenie ośrodka PTTK. Przy plaży znajduje 
się bar oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Na pobliskiej Łysej Górze zbudowana 
została wieża widokowa,  

 nad jeziorem Wigry w Gawrych Rudzie. Plaża z miejscem wykorzystywanym do kąpieli 
znajduje się przy Młodzieżowym Ośrodku Wypoczynkowym. Na miejscu znajduje się 
wypożyczalnia sprzętu wodnego. 

Popularnymi miejscami, w  których  gromadzą  się  liczni  amatorzy wypoczynku  nad wodą  i 
kąpieli są plaże: 

 nad jeziorem Czarnym w Krzywem 

 nad jeziorem Wigry w zatoce „Piaski” 

 nad jeziorem Pierty w Piertaniach 

 nad jeziorem Wigry w Gawrych Rudzie („U Jawora”) i nad jeziorkiem Gałęzistym. 

Na  terenie  Parku  zinwentaryzowano  (na  podstawie  ortofotomapy  wykonanej  w  sierpniu 
2011  roku) 177 pomostów. Największe  zagęszczenie  i największa  liczba pomostów  istnieje 
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we wsi  Bryzgiel  (w  zasadzie  przy  każdej  działce  przylegającej  do  jeziora).  Pomosty  są  tu 
zlokalizowane w niewielkich od siebie odległościach. 

 

6. INWENTARYZACJA  ISTNIEJĄCYCH  I  PROJEKTOWANYCH  LOKALIZACJI 

PRZEDSIĘWZIĘĆ  MOGĄCYCH  ZNACZĄCO  ODDZIAŁYWAĆ  NA  ŚRODOWISKO  W 

PARKU I OTULINIE 

Do  istniejących  i  projektowanych  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko w Parku i otulinie należą: 

 istniejące  i  projektowane  kopalnie wydobycia  kruszywa  na  terenie  otuliny  i w  jej 
pobliżu we wsi Sobolewo i Krzywe w gminie Suwałki, 

 projektowane elektrownie wiatrowe poza granicami Parku  i otuliny we wsi Piotrowa 
Dąbrowa w gminie Krasnopol, 

 istniejąca  i  projektowana  zabudowa  (również  w  planach  zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości:  Stary  Folwark,  Leszczewek  i  Gawrych  Ruda);  presja 
urbanizacyjna  na  terenach  atrakcyjnych  przyrodniczo  i  krajobrazowo  (szczególnie 
przy brzegach wód, na lokalnych wyniesieniach terenu i w sąsiedztwie siedlisk Natura 
2000), 

 tworzenie  zwartych  obszarów  zabudowy  w  otulinie  Parku,  przy  granicy  WPN, 
szczególnie  we  wsiach  w  gminie  Suwałki  (Burdeniszki,  Mała  Huta,  Nowa  Wieś, 
Lipniak, Wiatrołuża, Sobolewo, Krzywe), 

 zmiany  stosunków  wodnych  w  obszarach  występowania  siedlisk  Natura  2000  na 
skutek prowadzenia prac melioracyjnych, 

 budowa obwodnicy Suwałk i trasy Via Baltica w ciągu drogi ekspresowej nr 61, która 
przecina korytarz ekologiczny i powoduje fragmentację krajobrazu, 

 projektowane elektrownie fotowoltaiczne na powierzchniach biologicznie czynnych. 

Do  czynników  zagrożenia  należy  zaliczyć  także  zaniechania  w  zakresie  rozwiązywania 
problemów  gospodarki wodno‐ściekowej we wschodniej  części  Parku  (gminy:  Krasnopol  i 
Giby) oraz oczyszczania wód burzowych w mieście Suwałki.  

 

7. IDENTYFIKACJA  KORYTARZY  EKOLOGICZNYCH  W  OTULINIE  PARKU  I  WOKÓŁ 

OBSZARU NATURA 2000 

Korytarze ekologiczne mają chronić ciągłość szlaków migracji roślin i zwierząt. Jako struktury 
krajobrazowe, są elementem uzupełniającym system obszarów chronionych i umożliwiają ich 
łączność ekologiczną, także w ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000. 

W  połowie  lat  90.  XX w. w  ramach  realizacji  projektu  badawczego  National  Nature  Plan 
(NNP)  Programu  Europejskiego  Międzynarodowej  Unii  Ochrony  Przyrody  –  IUCN 
opracowano  sieć  ekologiczną  ECONET‐POLSKA,  wykorzystując  kryteria  środowiskowe 
(krajobrazowe). Koncepcja ta została przyjęta jako przyrodnicza podstawa „Koncepcji polityki 
przestrzennego  zagospodarowania  kraju Polska  2000  Plus”. Wdrożoną  ją  również w wielu 
planach zagospodarowania przestrzennego województw (Bernatek 2011). 
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Ostoja  Wigierska  położona  jest  w  biocentrum  węzła  o  znaczeniu  międzynarodowym, 
oznaczonego  symbolem  16M  (Węzeł  Suwalski)  (Ryc.  12). Obszar  ten  łączy  się  z węzłami: 
Biebrzańskim (26M) i Wschodniomazurskim (15M) poprzez korytarz ekologiczny o znaczeniu 
międzynarodowym  i  korytarze  ekologiczne  o  znaczeniu  krajowym,  których  przebieg 
zaznaczono na mapie. 
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Ryc. 12.  Położenie Ostoi Wigierskiej na tle fragmentu mapy Krajowej Sieci Ekologicznej (IUCN, 1995) 



Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska  108 

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Taxus SI 

W  2005  r.  na  zlecenie  Ministerstwa  Środowiska  w  Zakładzie  Badania  Ssaków  PAN  w 
Białowieży  (obecnie  Instytut Biologii Ssaków PAN), we współpracy  ze Stowarzyszeniem dla 
Natury  „Wilk”  oraz  Muzeum  i  Instytutem  Zoologii  PAN,  opracowano  projekt  korytarzy 
ekologicznych łączących europejską sieć NATURA 2000 w Polsce (Jędrzejewski 2005). 

Według  tej  koncepcji,  Ostoja  Wigierska  położona  jest  na  terenie  międzynarodowego 
Korytarza Północnego  (KPn),  łączącego tereny od Niemiec do Litwy  i Białorusi, zapewniając 
migrację  (m.in.  ssaków)  od  Puszczy  Białowieskiej,  Knyszyńskiej  i  Augustowskiej,  Dolinę 
Biebrzy, Puszczę Piską, Pojezierze  Iławskie, Bory Tucholskie, Pojezierze Kaszubskie, Puszcze: 
Koszalińską,  Goleniowską  i  Wkrzańską,  Lasy  Krajeńskie,  Wałeckie  i  Drawskie  do  Puszczy 
Gorzowskiej. Fragment tego korytarza, obejmujący Ostoję Wigierską przedstawia rysunek 13. 
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Ryc. 13.  Położenie Ostoi Wigierskiej na tle fragmentu Korytarza Północnego według koncepcji Jędrzejewskiego i in. (2005) 



 

 

 

8. OCENA  DOTYCHCZASOWYCH  TRENDÓW  ROZWOJU  SPOŁECZNO‐

GOSPODARCZEGO  ORAZ  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  PARKU  I 

JEGO OTULINY ORAZ PROGNOZA KIERUNKÓW I TEMPA DALSZYCH ZMIAN W TYM 

ZAKRESIE. 

Na  terenie  Parku  i  otuliny  nie  obserwuje  się  intensywnego  rozwoju  gospodarczego,  a 
liczebność populacji istotnie się nie zmienia. 

W ciągu dziesięciolecia liczba podmiotów gospodarczych w gminie Nowinka, Krasnopol i Giby 
zmniejszyła się. Najwyższy spadek, o 19,58%, zanotowano w gminie Giby (w gminie Nowinka 
9,04%, a w gminie Krasnopol o 3,10%). Zasadniczy spadek liczby podmiotów gospodarczych 
nastąpił  w  sektorze  prywatnym.  Nastąpił  natomiast  znaczny  wzrost  liczby  podmiotów 
gospodarczych  działających w  gminie  Suwałki  (o  45,24%, w  tym w  sektorze  prywatnym  o 
44,21%). 

Tym  nie mniej,  obszar  Parku  podlega  silnej  presji  urbanizacyjnej.  Do  grudnia  2003  roku 
kierunki zagospodarowania przestrzennego WPN  i otuliny określały obowiązujące wówczas 
plany zagospodarowania przestrzennego gmin. W momencie gdy plany te straciły ważność, 
możliwość  realizacji  inwestycji  w  obszarze  WPN  i  otuliny  regulowały  przepisy  ustawy  o 
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym.  Zgodnie  z  zapisami  ustawy,  możliwość 
realizacji  inwestycji  następowała  po  uzyskaniu  decyzji warunkach  zabudowy  lub  decyzji  o 
lokalizacji  inwestycji  celu publicznego. Decyzje dotyczące przedsięwzięć na  terenie Parku  i 
otuliny uzgadniane są z dyrektorem WPN w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu Parku. Od 
2003  roku  Dyrektor  WPN  uzgodnił  (poza  inwestycjami  celu  publicznego)  166  inwestycji 
związanych  z  budową,  rozbudową,  przebudową  i  zmianą  sposobu  użytkowania  obiektów 
„kubaturowych”,  obejmujących  zabudowę,  rozbudowę  ,  remonty,  przebudowę  i  zmianę 
sposobu  użytkowania  obiektów:  budynków  mieszkalnych,  gospodarczych,  letniskowych  i 
usługowych.  Dodatkowo,  uzgadniane  był  budowy,  modernizacje  i  remonty  inwestycji 
liniowych (wodociągów, sieci kanalizacyjnych , linii energetycznych i dróg). W otulinie Parku 
dyrektor WPN uzgodnił 320 inwestycji kubaturowych. 

Zestawienie liczby uzgodnionych inwestycji przedstawia tabela 24 i 25.  

 

Tabela 24. Pozytywnie uzgodnione inwestycje kubaturowe w WPN  

   2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Gmina Suwałki                     

Burdeniszki  1                   

Cimochowizna          1        1   

Czerwony Folwark  1  2  1  2  2  1         
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Gawrych Ruda  2  2  2  2        1     

Stary Folwark‐ Leszczewek     20  5  1        1    1 

Leszczewo          3  2  2  2  2   

Magdalenowo Wigry    2  2  1  3  1    4  1  1 

Piertanie    4  1  2  1        1  2 

Tartak  1  2      1    2  2  1   

Gmina Krasnopol                     

Czerwony Krzyż            1        1 

Maćkowa Ruda    1      3  1  1  2  1  2 

Mikołajewo            1    1  2   

Rosochaty Róg      1  3  2  3  3  2  2   

Gmina Giby                      

Wysoki Most                    1 

Gmina Nowinka                     

Bryzgiel  1  1  4  2  1  3  3  2  2   

Krusznik      2  4  3  5  1  2    1 

Razem uzgodnienia  6  34  18  17  20  18  12  19  13  9 

 

Tabela 25. Pozytywnie uzgodnione inwestycje kubaturowe w otulinie WPN 

  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Gmina Suwałki                     

Burdeniszki  1  3    4    2  2  5  2   

Bobrowisko    2    2  2  2  1  2    2 

Czerwony Folwark      1          1    1 

Gawrych Ruda  1  11  2  1             

Krzywe  2  4  4  2  2  1  3  2  1   

Lipniak      1  2  1  1    2  1   

Magdalenowo Wigry  1          1         

Mała Huta  1  7  4  5  1  1    1  2  2 

Nowa Wieś          1  1    2    1 

Okuniowiec  2    3  2    1      2   

Piertanie    2  2      1  2  2    1 

Plociczno  1  4    3  4  4  4  1  1   

Sobolewo    2  2  2  7  3  1  2  5  1 

Wiatrołuża                 1  2   

Gmina Krasnopol                     
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Aleksandrowo        1    1         

Buda Ruska      3  1    2      3  2 

Głuszyn            1         

Gremzdy Polskie    1            2  2   

Jeziorki    3  2      2  2  1    1 

Królówek                1     

Maćkowa Ruda  1    1  4  3      1  1   

Mikołajewo  1  3  2  3  5  4  4  5  2  2 

Piotrtowa Dąbrowa                1     

Remieńkin    3  1  2  1    1  2  3  5 

Rosochaty Róg            1         

Ryżówka    2  1      1  2    3  1 

Żubrówka Nowa      1               

Żubrówka Stara        2    2  3  1     

Żubronajcie        1             

Gmina Giby                      

Studziany Las          1  2    1  4  1 

Sarnetki              1  1    1 

Wysoki Most                    1 

Gmina Nowinka                     

Ateny                    2 

Minkinie                    1 

Tobołowo      1            1   

Walne                    1 

 Razem uzgodnienia  11  47  31  37  28  34  26  37  35  26 

 

W  zdecydowanej  większości  przypadków,  inwestorzy  uzyskiwali  pozytywną  opinię  Parku 
odnośnie planowanych działań: 

 

WPN  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

uzgodnienia pozytywne  6  34  18  17  20  18  12  19  13  9 

odmowa uzgodnienia  3  5  6  4  4  2  4  2  3  3 

 

Otulina WPN  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

uzgodnienia   11  47  31  37  28  34  26  37  35  26 

odmowa     4  1                      
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Porównanie  liczby  wydanych  decyzji  lokalizacyjnych  w  Parku  i  otulinie  przedstawia  się 
następująco: 

 

   2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

otulina uzgodnienia pozytywne  11  47  31  37  28  34  26  37  35  26 

otulina odmowa    4  1               

Park uzgodnienia   6  34  18  17  20  18  12  19  13  9 

Park odmowa   3  5  6  4  4  2  4  2  3  3 

 

Biorąc  pod  uwagę  okres  od  2003  do  2012  roku,  najwięcej  inwestycji  uzgodniono w  2004 
roku. W następnych latach nastąpił znaczny spadek zainteresowania inwestycjami na terenie 
Parku.  
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Uzgodnienia  decyzji  o warunkach  zabudowy  na  terenie WPN  (z  uwzględnieniem  powtórnych  pozytywnych  

uzgodnień decyzji po ich zmianach) 

W  2006  roku  zostały  zatwierdzone  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego 
części  wsi  Gawrych  Ruda,  Stary  Folwark  i  Leszczewek  i  w  związku  z  tym  zabudowa  w 
obszarach  objętych  planami  nie musiała  być  uzgadniana  indywidualnie  przez  inwestorów 
(stąd pozornie niższa jest liczba realizowanych inwestycji w latach następnych). 
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Uzgodnienia  decyzji  o  warunkach  zabudowy  na  terenie  WPN  w  latach  2003  –  2012  w  poszczególnych 
miejscowościach  (z uwzględnieniem powtórnych pozytywnych  uzgodnień decyzji po ich zmianach 

 

Presja  urbanizacyjna  na  obszarze  WPN,  ze  względu  na  atrakcyjność  terenu,  będzie 
prawdopodobnie utrzymywać się na dotychczasowym poziomie lub wzrastać. Prognozowane 
ułatwienia  prowadzenia  inwestycji  poprzez  zmiany  legislacyjne  nie  zmienią  zasadniczo 
dotychczasowego  trybu  uzyskiwania  stosownych  pozwoleń.  Przy  wydawaniu  pozwoleń 
obowiązywać  będą  zapisy  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (dla 
obszarów,  które  takie  plany  posiadają),  bądź  wydawane  będą  decyzje  o  warunkach 
zabudowy, które obligatoryjnie będą opiniowane przez dyrektora WPN na podstawie planu 
ochrony parku. 

9. WPŁYW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  ORAZ  DOTYCHCZAS 

PROWADZONEJ  NA  TERENIE  PARKU  I  JEGO  OTULINY  DZIAŁALNOŚCI  NA  STAN 

ZASOBÓW,  TWORÓW  I  SKŁADNIKÓW  PRZYRODY,  WALORÓW 

KRAJOBRAZOWYCH ORAZ WARTOŚCI KULTUROWYCH 

W tym miejscu uzupełnienie – analiza operatów szczegółowych 

Istnienie  bądź  brak  dokumentów  planistycznych  gmin  ma  zasadniczy  wpływ  na  stan 

zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych na 

terenie WPN i jego otuliny. 

Na  terenie  Parku  i  otuliny  WPN  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego 

wykonane  są  dla  terenu  gminy  Suwałki  Pozostałe  tereny  gmin:  Nowinka,  Krasnopol  , 

Szypliszki i Giby nie maja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie 

gminy posiadają studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.  

Studia  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  gmin  nie  są  co  prawda  prawem 

miejscowym regulującym zasady postępowania w obszarach gmin, jednak  pokazują kierunki 
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postępowania przy opracowywaniu planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy. W 

studiach  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  gminy Nowinka,  Krasnopol, Giby  i 

Szypliszki  nie  pojawiają  się  precyzyjne  przepisy  dotyczące  ograniczenia  zabudowy. 

Pojawiające  się  zapisy  mówiące  o  tym,  że  obszary  wyłączone  z  zabudowy  wyznaczą 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  jest zapisem martwym bo planów tych 

się nie wykonuje.  

W  obszarze  Parku  obowiązują,  uzgodnione  przez  WPN,  dwa  miejscowe  plany 

zagospodarowani przestrzennego dla wsi Gawrych Ruda  i Leszczewek – Stary Folwark a dla 

otuliny plany wsi Krzywe, Nowa Wieś, Mała huta, Okuniowiec, Gawrych Ruda  i Płociczno, 

określają  one  zasady  zagospodarowania  przestrzeni  Parku  i  otuliny.  Poza  tymi  terenami 

zagospodarowanie  przestrzeni  (szczególnie  zabudowy)  odbywa  się  na  podstawie 

indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy. 

Obserwuje  się  stałe  zainteresowanie  związane  z  zabudową  atrakcyjnych  przyrodniczo  i 

krajobrazowo  rejonów  Parku  i  otuliny.  Szczególnie  istotne  jest  to  na  terenie WPN  gdzie 

presja  urbanizacyjna  ograniczana  jest  jedynie  odmową  uzgodnień  decyzji  o  warunkach 

zabudowy.  Często  argumenty  dotyczące  ochrony  walorów  krajobrazowych  Parku  nie  są 

uwzględniane  przez  ograny  wyższych  instancji  co  prowadzi  do  wprowadzania  nowych 

inwestycji w obszarze WPN. Stąd nacisk inwestorów na wprowadzenie zabudowy przyczynia 

się do stopniowej zmiany tradycyjnych struktur osadniczych w Parku i otulinie (dogęszczenie 

rolniczej zabudowy kolonijnej, zamiany skupionej zabudowy wsi na zabudowę zwartą). 

Presja urbanizacyjna, przy braku jasno sformułowanych i przestrzeganych zasad związanych z 

przeznaczaniem  gruntów  pod  zabudowę,  może  przyczynić  się  do  zmiany  (zaniku) 

wartościowych  krajobrazów  (przede  wszystkim  zanik  układów  mozaikowych  pól,  łąk  i 

pastwisk, zadrzewień łąkowych oraz lasów).  

Prowadzona na terenie Parku działalność gospodarcza (głównie usługowa  i rolnicza) nie ma 

znaczącego  wpływu  na  stan  zasobów,  tworów  i  składników  przyrody  walorów 

krajobrazowych  i  wartości  kulturowych.  Natomiast  zlokalizowane  zakłady  wydobycia 

kruszywa naturalnego w otulinie Parku, w gminie Suwałki  (wieś Krzywe  i Sobolewo), mogą 

mieć  potencjalny  negatywny wpływ  na  stan  zasobów,  tworów  i  składników  przyrody  nie 

mówiąc  już  o  degradacji  walorów  krajobrazowych  w  rejonach  kopalni.  Niewątpliwie  na 

krajobraz Parku będą miały również wpływ elektrownie wiatrowe (co prawda planowane do 

realizacji  poza  otuliną).  Ewentualne  instalacje  o  wysokości  dochodzącej  do  200 m  będą 

widoczne prawie z całego obszaru Parku znacznie negatywnie obniżając walory krajobrazowe 

WPN.  Walory krajobrazowe obniżają znacząco istniejące reklamy i bilbordy lokalizowane na 

terenie WPN  (wzdłuż dróg  ‐ w pasach drogowych  i na  gruntach prywatnych, przy  zespole 

klasztornym w Wigrach).  Planowane  realizacje  elektrowni  fotowoltaicznych  również mogą 

spowodować naruszenie walorów krajobrazowych parku. 
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10. OKREŚLENIE  ZAKRESU  USTALEŃ  DO  STUDIÓW  UWARUNKOWAŃ  I 

KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMIN,  MIEJSCOWYCH 

PLANÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  I  PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 

10.1. Określenie  zakresu  ustaleń  do  studiów  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin 

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 10 ustawy) 

studia  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  gmin  uwzględniać  powinny 

uwarunkowania wynikające z: 

1)  „dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

2)  stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 

3)  stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości  zasobów  wodnych  oraz  wymogów  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu 

kulturowego; 

4)  stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5)  warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

6)  zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

7)  potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 

8)  stanu prawnego gruntów; 

9)  występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10)  występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

11)  występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 

12)  występowania  terenów  górniczych  wyznaczonych  na  podstawie  przepisów 

odrębnych; 

13)  stanu  systemów  komunikacji  i  infrastruktury  technicznej,  w  tym  stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno‐ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

14)  zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

15)  wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

A w szczególności powinny określać: 

1)  kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 
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2)  kierunki  i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy; 

3)  obszary  oraz  zasady  ochrony  środowiska  i  jego  zasobów,  ochrony  przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

4)  obszary  i  zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury 

współczesnej; 

5)  kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6)  obszary,  na  których  rozmieszczone  będą  inwestycje  celu  publicznego  o  znaczeniu 

lokalnym; 

7)  obszary,  na  których  rozmieszczone  będą  inwestycje  celu  publicznego  o  znaczeniu 

ponadlokalnym,  zgodnie  z  ustaleniami  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów,  

8)  obszary,  dla  których  obowiązkowe  jest  sporządzenie  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  w  tym  obszary 

wymagające  przeprowadzenia  scaleń  i  podziału  nieruchomości,  a  także  obszary 

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary 

przestrzeni publicznej; 

9)  obszary,  dla  których  gmina  zamierza  sporządzić miejscowy  plan  zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne; 

10)  kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11)  obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

12)  obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

13)  obszary  pomników  zagłady  i  ich  stref  ochronnych  oraz  obowiązujące  na  nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,  zgodnie  z przepisami ustawy  z dnia 7 

maja 1999  r. o ochronie  terenów byłych hitlerowskich obozów  zagłady  (Dz. U. Nr 41, poz. 

412, z późn. zm.6)); 

14)  obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 

15)  granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

16)  inne  obszary  problemowe,  w  zależności  od  uwarunkowań  i  potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie.” 
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10.2. Określenie zakresu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (art.15  ustawy)  określa  zakres 
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obowiązkowo muszą 
być ustalone. Zgodnie z zapisami ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

1)  „przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6)  zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i 
minimalną  intensywność  zabudowy  jako  wskaźnik  powierzchni  całkowitej  zabudowy  w 
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie  czynnej  w  odniesieniu  do  powierzchni  działki  budowlanej,  maksymalną 
wysokość zabudowy minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie 
zabudowy i gabaryty obiektów; 

7)  granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; 

8)  szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym; 

9)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy; 

10)  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury 
technicznej; 

11)  sposób  i  termin  tymczasowego  zagospodarowania, urządzania  i użytkowania  terenów; 
(..) 

A w zależności od potrzeb w planie miejscowym określa się: 

1)  „granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2)  granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 

3)  granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

3a)  granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a („Jeżeli na 

obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; 

w studium ustala się ich rozmieszczenie”),  oraz  granice  ich  stref  ochronnych  związanych  z 
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ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem 

znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko; 

4)  granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 

8  („obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 400 m2(4) oraz obszary przestrzeni publicznej”); 

4a)  granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych 
w planie  zagospodarowania przestrzennego województwa  lub w ostatecznych decyzjach o 
lokalizacji  drogi  krajowej,  wojewódzkiej  lub  powiatowej,  linii  kolejowej  o  znaczeniu 
państwowym,  lotniska  użytku  publicznego,  inwestycji  w  zakresie  terminalu  lub 
przedsięwzięcia Euro 2012; 

5)  granice  terenów  rekreacyjno‐wypoczynkowych  oraz  terenów  służących  organizacji 
imprez masowych; 

6)  granice  pomników  zagłady  oraz  ich  stref  ochronnych,  a  także  ograniczenia  dotyczące 
prowadzenia  na  ich  terenie  działalności  gospodarczej,  określone w  ustawie  z  dnia  7 maja 
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 

7)  granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 

8)  sposób  usytuowania  obiektów  budowlanych  w  stosunku  do  dróg  i  innych  terenów 
publicznie  dostępnych  oraz  do  granic  przyległych  nieruchomości,  kolorystykę  obiektów 
budowlanych oraz pokrycie dachów; 

9)  zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń,  ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z 
jakich mogą być wykonane; 

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.” 

 

10.3. Określenie  zakresu  ustaleń  do  planów  zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa powinien określać w szczególności: 

1)  „podstawowe elementy sieci osadniczej województwa  i  ich powiązań komunikacyjnych 
oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych; 

2)  system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

3)  rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 
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4)  obszary  problemowe  wraz  z  zasadami  ich  zagospodarowania  oraz  obszary 
metropolitalne; 

5)  obszary wsparcia; 

6)  obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

7)  granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

8)  obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin (…)” 

 

Wyszczególnione  w  ustawie  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  zakresy 

opracowania  studiów  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  gmin,  miejscowych 

planów  zagospodarowania  przestrzennego  i  planów  zagospodarowania  przestrzennego 

województw  zawierają  wszystkie  potrzebne  zalecenia  jakie  powinny  być  zawarte  w 

opracowywanych w gminach studiach. Pozostaje jeszcze kwestia szczegółowości i określenia 

wszystkich tych informacji w wykonywanych opracowaniach. 

 

 

11. USTALENIE  OBSZARÓW  WYMAGAJĄCYCH  REKULTYWACJI  I  ODTWORZENIA 

EKOSYSTEMÓW  CENNYCH  POD WZGLĘDEM  PRZYRODNICZYM  NA  OBSZARACH 

OBJĘTYCH OCHRONĄ KRAJOBRAZOWĄ 

Obszarami,  które  wymagają  rekultywacji  i  odtworzenia  ekosystemów  cennych  pod 
względem przyrodniczym są: 

 zdegradowane,  poprzez  zaśmiecenie,  podoranie  i  wypłycenie,  drobne  naturalne 
zbiorniki wodne w obrębie użytków rolnych  i w olsach; rekultywacja polegać ma na 
usunięciu odpadów, ew. usunięciu części osadów/odtworzeniu zbiornika, a także na 
odtworzeniu trwałej pokrywy roślinnej w odległości minimum 5 m od zbiornika, 

 obszary  występowania  obcych,  inwazyjnych  gatunków  drzew,  krzewów  i  roślin 
zielnych (np. robinia akacjowa, dąb czerwony, klon jesionolistny, rdestowiec japoński, 
niecierpek  gruczołowaty  i  in.),  stanowiących  zagrożenie  dla  rodzimych  biocenoz; 
rekultywacja  polegać  ma  na  sukcesywnej  eliminacji  tych  roślin,  a  w  przypadku 
gatunków drzewiastych ich ew. zastępowanie sadzonkami rodzimych gatunków, 

 pobocza dróg, zwłaszcza w pobliżu skarp graniczących z  lasem; rekultywacja polegać 
ma na ekstensywnym koszeniu poboczy z usuwaniem biomasy. 
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12. OKREŚLENIE  I USTALENIE ZASAD UTRZYMANIA KORYTARZY EKOLOGICZNYCH 

ŁĄCZĄCYCH PARK NARODOWY Z OTOCZENIEM, W TYM ZASAD KSZTAŁTOWANIA 

OBIEKTÓW  INFRASTRUKTURY W  SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY MIGRACJĘ  ROŚLIN, 

ZWIERZĄT LUB GRZYBÓW 

Dla  wyznaczenia  i  utrzymania  korytarzy  ekologicznych  łączących  Park  i  Ostoję Wigierską 
z otoczeniem postuluje się wprowadzenie następujących zasad: 

 przebieg  (obszar)  korytarzy  ekologicznych  należy  wprowadzić  do  istniejących 
i przyszłych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  (planu  wojewódzkiego 
i planów miejscowych) oraz  studiów  i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 
gmin, 

 na obszarach stanowiących korytarze ekologiczne postuluje się wprowadzenie: 

o  zakazu zmian w sposobach prowadzenia gospodarki leśnej, które doprowadziłyby 
do  odlesienia,  przerwania  ciągłości  drzewostanów,  silnego  uproszczenia  ich 
struktury wiekowej, 

o wprowadzanie  zalesień  na  gruntach  nieleśnych,  z wyłączeniem  siedlisk  Natura 
2000 i innych, cennych pod względem przyrodniczym zbiorowisk roślinnych, 

o zakazu  likwidacji  zadrzewień  śródpolnych,  zakrzaczeń,  oczek wodnych  i  trwałej 
pokrywy roślinnej w pasie 10 m. od tych zbiorników, 

o nakazu sporządzania ocen oddziaływania na środowisko dla wszystkich inwestycji 
liniowych  przecinających  korytarze,  uwzględniających  zagadnienia  migracji 
organizmów  i  skutki  fragmentacji  środowiska.  Inwestorzy  zobowiązani  są  do 
zapewniania  środków  minimalizujących  negatywny  wpływ  inwestycji  na 
funkcjonowanie korytarzy np. poprzez obowiązek budowy przejść dla zwierząt, 

o zakazu  grodzenia  posesji  zlokalizowanych  w  dolinach  rzek  w  strefie  10 m  od 
brzegu, 

o zakazu  regulacji  rzek  oraz  budowy  urządzeń  hydrotechnicznych  pozbawionych 
urządzeń umożliwiających migracje ryb (przepławek), 

o ograniczanie  urbanizacji  i  wyznaczanie  nowych  terenów  pod  zabudowę  poza 
obszarami korytarzy ekologicznych, 

o zakazu  wprowadzania  zabudowy  w  strefie  200 m  od  brzegów  rzek  i  jezior  w 
korytarzach ekologicznych, 

o wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach przecinających  lasy  i na których 
dochodzi do kolizji ze zwierzętami. 
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13. WSKAZANIE  OBSZARÓW,  KTÓRE  POWINNY  BYĆ  ZALESIONE,  ORAZ 

OBSZARÓW WYŁĄCZONYCH Z ZALESIANIA 

Postuluje się, aby w Ostoi Wigierskiej terenami wyłączonymi z zalesień były: 

●  obszary  położone  w  strefach  ochrony  krajobrazu:  renaturyzacyjnej  i  stabilizującej 
(wyznaczone  w  operacie  ochrony  ekosystemów  nieleśnych,  torfowiskowych 
i bagiennych), 

● obszary nieleśne siedlisk Natura 2000 (w tym: zbiorowiska kserotermiczne, torfowiska, 
bogate florystycznie łąki świeże, ciepłolubne okrajki i łozowiska), 

●  tereny w otoczeniu punktów widokowych o wybitnych walorach krajobrazowych; na 
gruntach  wskazanych  na  mapie  operatu  ochrony  krajobrazu,  możliwe  jest  usuwanie 
części drzew lub ich przycinanie w zakresie niezbędnym dla odsłonięcia osi widokowych. 

 

14. OKREŚLENIE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

ORAZ OGRANICZENIA ICH UŻYTKOWANIA 

14.1.  Postulowane wyłączenia terenów spod zabudowy 

Postuluje  się,  aby  terenami  wyłączonymi  spod  zabudowy  obiektami  i  urządzeniami  nie 
służącymi realizacji celów Parku Narodowego były: 

● w granicach Parku Narodowego obszary położone w odległości mniejszej niż 200 metrów 
od brzegów jezior i rzek, z wyłączeniem terenów skupionej zabudowy wsi wyznaczonych na 
mapie stanowiącej integralną część niniejszego opracowania, 

●  w  granicach  Parku  Narodowego,  jego  otuliny  i  Ostoi  Wigierskiej  obszary  położone  w 
odległości mniejszej niż 150 metrów od siedlisk Natura 2000, 

● w granicach Parku Narodowego i jego otuliny obszary położone w odległości mniejszej niż 
100 metrów od granicy lasów w użytkowaniu wieczystym Parku, poza terenami wskazanymi 
na mapie stanowiącej integralną część niniejszego opracowania , 

●  obszary  położone w  strefach  ochrony  krajobrazu:  stabilizującej  i  renaturyzacyjnej,  poza 
terenami wskazanymi na mapie stanowiącej integralną część niniejszego opracowania, 

● tereny położone na wyspach. 

 

14.2. Postulowane  ograniczenia  lokalizacji  infrastruktury  technicznej  i 

komunikacyjnej lub ograniczenia skutków jej oddziaływania 

Na terenie Parku Narodowego, jego otuliny, obszaru Ostoi Wigierskiej i w odległości 1 km od 
ich granic postuluje się wprowadzenie zakazu budowy elektrowni wiatrowych. Zakaz ten nie 
powinien dotyczyć instalacji produkujących energię elektryczną montowanych na budynkach 
(o wysokości do 3 metrów nad linię dachu).  

Na obszarze Parku Narodowego i Ostoi Wigierskiej postuluje się wprowadzenie zakazów: 



Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska  124 

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Taxus SI 

●  lokalizacji  elektrowni  fotowoltaicznych.  Zakaz  ten  nie  powinien  dotyczyć  instalacji 
produkujących  energię  elektryczną  montowanych  na  budynkach  oraz  w  obrębie 
zabudowanej części działki siedliskowej. 

● budowy nowych napowietrznych linii energetycznych wysokiego i średniego napięcia, 

● budowy  linii kolejowych  i nowych dróg,  z wyłączeniem dróg wewnętrznych, w  tym dróg 
dojazdowych do posesji oraz rekonstrukcji i modernizacji odcinków kolejki wąskotorowej, 

●  budowy  masztów  i  wież  telekomunikacyjnych  (radiowych,  telewizyjnych,  telefonii 
komórkowej), 

● budowy kopalni, wydobywania kopalin mineralnych i torfu,  

● wprowadzania zabudowy hydrotechnicznej, regulacji i utwardzania brzegów wód, 

●  kopania  stawów  na  gruntach  organicznych, w wyłączeniem  odtwarzania  i  rekultywacji 
istniejących drobnych zbiorników wodnych, 

● wprowadzania zabudowy przemysłowej, 

● lokalizowania składowisk i instalacji przerobu odpadów, 

●  prowadzenia  prac  melioracyjnych  prowadzących  do  zmiany  stosunków  wodnych,  w 
odległości mniejszej niż 150 metrów od granic siedlisk i stanowisk gatunków Natura 2000, 

 

14.3. Postulowane  ograniczenia  lokalizacji  infrastruktury  turystycznej  i 

edukacyjnej lub ograniczenia skutków jej oddziaływania 

Postuluje  się,  aby  terenami  wyłączonymi  z  lokalizowania  infrastruktury  turystycznej  i 
edukacyjnej nie służącej  realizacji celów Parku Narodowego, poza  terenami wyłączonymi z 
zabudowy, były: 

●  tereny w  obrębie  siedlisk  przyrodniczych Natura  2000,  z możliwością wprowadzania  na 
istniejących szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych: tablic informacyjnych, tabliczek 
kierunkowych  oraz  elementów  zagospodarowania  zabezpieczających  siedliska  przed 
dewastacją (kładek przez miejsca podmokłe, barierek ochronnych itp.) 

Dopuszcza się: 

● 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, 

●  budowę  utwardzonych,  ogólnodostępnych  miejsc  wodowania  sprzętu  pływającego  w 
obrębie funkcjonujących ośrodków żeglarskich w Starym Folwarku i Bryzglu. 
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15. WSKAZANIE  ZASAD OCHRONY CHARAKTERYSTYCZNYCH  CECH KRAJOBRAZU 

OSIEDLI WIEJSKICH, W TYM TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY, ZIELENI  I UKŁADÓW 

OSADNICZYCH 

15.1. Zasady ogólne 

Na obszarze Parku, jego otuliny i Ostoi Wigierskiej obowiązują następujące zasady ogólne: 

●  Należy  zachowywać  istniejącą  zabudowę  zagrodową  z  dopuszczeniem  jej  remontów, 
przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania. 

●  Należy  utrzymać  istniejącą  sieć  dróg  z możliwością  ich modernizacji.  Przy  remontach  i 
modernizacji  dróg  zakazuje  się  stosowania  żużla  piecowego,  gruzu  budowlanego  i  innych 
odpadów. 

●  Na  obszarach  będących  w  użytkowaniu  wieczystym  Wigierskiego  Parku  Narodowego 
dopuszcza  się  budowę,  remonty,  przebudowę  i  rozbudowę  obiektów  służących  realizacji 
celów Parku Narodowego. 

●  Zakazuje  się  tworzenia  nowych  siedlisk  rolniczych  w  gospodarstwach,  których 
powierzchnia jest mniejsza od średniej powierzchni gospodarstwa w gminie. 

●  We  wsiach  o  zabudowie  kolonijnej  należy  zachować  tradycyjny  układ  przestrzenny: 
utrzymać zabudowę zagrodową w odległościach nie mniejszych niż 150 m od siebie. Zakazuje 
się dogęszczania  zabudowy  kolonijnej w miejscach,  gdzie odległości między  siedliskami  są 
mniejsze niż 150 m. 

● Zakazuje się wprowadzania zabudowy w strefie 200 metrów od brzegów jezior i rzek oraz 
150 metrów od granic siedlisk chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000. 

●  Przy  wznoszeniu  nowych  obiektów  budowlanych  oraz  remontach,  przebudowie  i 
rozbudowie  czy  zmianie  sposobu  użytkowania  istniejących  budynków  należy  stosować 
tradycyjne  formy  architektoniczne  charakterystyczne  dla  tego  obszaru  (budynki 
dwukondygnacyjne,  w  tym  poddasze  użytkowe,  z  dachem  dwuspadowym, 
równopołaciowym  o  nachyleniu  połaci  40o  ‐  45o,  o  rzucie  poziomym  prostokątnym),  przy 
zastosowaniu  tradycyjnych  materiałów  wykończeniowych,  takich  jak:  tynki  gładkie 
malowane w jasnych barwach lub  szalowanie drewniane, malowane na kolory brązowe.  

● Obowiązuje zasada  lokalizacji budynków mieszkalnych od strony drogi w taki sposób, aby 
kalenica domu była równoległa do osi ulicy. 

● Wysokość nowobudowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych obiektów nie może 
przekraczać 8,5 m. (maksymalnie dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe). 

●  Należy  utrzymać  jasną  kolorystykę  ścian  budynków  murowanych  (beże,  piaskowy),  a 
budynków drewnianych w kolorze naturalnym oraz ciemną kolorystykę dachów. 

● Remontowane, przebudowywane  i  rozbudowywane  linie energetyczne należy prowadzić 
jako kablowe. 

●  Zakazuje  się  umieszczania  tablic  reklamowych  z wyłączeniem  informacji  o  prowadzonej 
lokalnie  działalności  gospodarczej  (forma  szyldu‐  tablicy  na  własnej  działce  o  wymiarach 
maksymalnych 80 cm x 120 cm o wysokości do 2,5 m). 
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● Przy wprowadzaniu do  siedlisk  zieleni niskiej  i wysokiej należy wykorzystywać wyłącznie 
rodzime gatunki drzew i krzewów. 

●  W  przypadku  grodzenia  siedlisk,  należy  stosować  ogrodzenia  wykonane  wyłącznie  z 
materiałów naturalnych, w  formie ażurowej, do wysokości maksymalnej 150  cm. Zakazuje 
się budowy płotów betonowych.  

●  Zakazuje  się  zmiany  sposobu  użytkowania  gruntów  rolnych,  które  powodowałyby 
zniszczenie  trwałej  pokrywy  roślinnej  (w  tym:  lasów,  zadrzewień,  zakrzaczeń  śródpolnych, 
torfowisk  i  drobnych  zbiorników  wodnych  w  krajobrazie  rolniczym)  oraz  naturalnego 
ukształtowania terenu. 

●  Zakazuje  się  lokalizowania  na  obszarze  Parku,  jego  otuliny  i  Ostoi  Wigierskiej  pól 
biwakowych/campingowych/caravaningowych  nie  wyposażonych  w  instalacje  sanitarne, 
zapobiegające zanieczyszczeniu gleb, wody gruntowej i powierzchniowej. 

● W  granicach Parku  zakazuje  się budowy domków  kempingowych,  letniskowych  i  innych 
sezonowych  budowli  służących  do  zamieszkania,  a  także  lokalizowania  barakowozów  i 
przyczep  pozbawionych  możliwości  holowania  (niesprawnych  technicznie,  bez  kół, 
posadowionych na podporach lub fundamentach). 

● Ustala się minimalną odległość nowopowstającej zabudowy od granicy lasów WPN na 100 
metrów. 

 

15.2. Zasady ochrony krajobrazu dla poszczególnych miejscowości  

Zasady  ochrony  krajobrazu  wiejskiego  podano  w  porządku  alfabetycznym  nazw  gmin, 
a następnie nazw poszczególnych miejscowości. 

Gmina GIBY 

Wysoki Most  

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

● Należy zachować istniejący kolonijny, rozproszony układ przestrzenny wsi. 

● Dopuszcza się odtworzenie i modernizację stanicy wodnej na działce… 

 

Gmina KRASNOPOL 

Buda Ruska  

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

● Należy zachować istniejący układ przestrzenny wsi. 

  

Czerwony Krzyż  

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 
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● Należy zachować istniejący kolonijny, rozproszony układ przestrzenny wsi. 

  

Rosochaty Róg  

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

● Należy utrzymać istniejące linie zabudowy w granicach skupionej zabudowy wsi.  

● Poza granicami  skupionej  zabudowy wsi,  lokalizacja nowych  siedlisk  zgodnie  z  zasadami 
ogólnymi. 

● Zakazuje się wprowadzania zabudowy pomiędzy drogą wiejską a brzegiem jeziora Wigry. 

  

Maćkowa Ruda 

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

● Należy utrzymać istniejący ulicowy układ wsi w części ze skupioną zabudową.  

● Poza granicami  skupionej  zabudowy wsi,  lokalizacja nowych  siedlisk  zgodnie  z  zasadami 
ogólnymi.  

● W części wsi zwanej „Wioseczką” zakazuje się zabudowy w obszarze na południe od drogi 
nr geod 304. 

  

Mikołajewo  

Dla obszaru wsi obowiązują ogólne zasady ochrony charakterystycznych cech krajobrazu.  

 

Gmina NOWINKA 

Bryzgiel 

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

● Należy utrzymać zabudowę po obu stronach drogi (zachować typ ulicowy wsi).  

● Zasięg zabudowy w części skupionej wsi po południowej stronie drogi Bryzgiel  ‐ Krusznik 
nie może przekroczyć (od wschodu) granic działki nr 94/10. 

●  Zakazuje  się  lokalizacji  zabudowy wielorzędowej;  budynki  powinny  być  lokalizowane w 
jednej linii wzdłuż drogi Gawrych Ruda – Czerwony Krzyż. 

●  Zakazuje  się  tworzenia nowych  siedlisk  rolniczych  (poza  strefą  zabudowy) na północ od 
drogi Bryzgiel ‐ Czerwony Krzyż  

 

Krusznik  

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 
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● Należy zachować kolonijną rozproszoną zabudowę wsi (utrzymać zabudowę zagrodową w 
odległościach nie mniejszych niż 150 m). 

● Zakazuje się tworzenia nowych siedlisk rolniczych na północ od drogi Bryzgiel ‐ Czerwony 
Krzyż  

●  Zakazuje  się  zalesienia wolnych  od  zadrzewień  gruntów  rolnych  na  południe  od  drogi 
Bryzgiel – Czerwony Krzyż. 

● Na obszarze przysiółka Zakąty  zakazuje  się wprowadzania nowej  zabudowy. Możliwe  są 
remonty, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów istniejących. 

 

Gmina SUWAŁKI 

Burdeniszki  

Na obszarze wsi obowiązują ogólne zasady ochrony charakterystycznych cech krajobrazu. 

 

Cimochowizna  

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

● Należy utrzymać istniejące linie zabudowy w części ze skupioną zabudową wsi. 

  

Czerwony Folwark  

Na obszarze wsi obowiązują ogólne zasady ochrony charakterystycznych cech krajobrazu. 

  

Gawrych Ruda  

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

●  Nowe  inwestycje  mogą  być  realizowane  zgodnie  z  zapisami  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi.  

 

Krzywe  

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

●  Nowe  inwestycje  mogą  być  realizowane  zgodnie  z  zapisami  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  wsi,  z  wyłączeniem  zapisu  dotyczącego  obszaru  Ostoi 
Wigierskiej określonego w planie  symbolem 22UT  (Uchwała NR XXXIV/292/06 Rady Gminy 
Suwałki z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Krzywe, w gminie Suwałki).  

● Należy utrzymać dotychczasowy sposób użytkowania gruntów po obu stronach dróg o nr 
384 i 506 na odcinku pomiędzy skupioną zabudową wsi a granicą WPN. 
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Leszczewek  

Dla  obszaru  wsi  obowiązywać  powinny  niżej  wymienione  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu  

●  Poza  obszarem  objętym miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  należy 
zachować tradycyjną, kolonijną zabudowę wsi (zgodnie z zasadami ogólnymi). 

 

Leszczewo 

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

● Należy zachować kolonijną, rozproszoną zabudowę wsi . 

 

Magdalenowo‐Wigry wraz z zespołem klasztornym  

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

● Dla zespołu pokamedulskiego należy stosować zalecenia konserwatora zabytków.  

 

 Mała Huta 

Na obszarze wsi obowiązują ogólne zasady ochrony charakterystycznych cech krajobrazu. 

  

Nowa Wieś  

Na obszarze wsi obowiązują ogólne zasady ochrony charakterystycznych cech krajobrazu. 

  

Piertanie  

Poza  obszarami  skupionej  zabudowy  wsi  obowiązują  ogólne  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu. 

  

Sobolewo  

Na obszarze wsi obowiązują ogólne zasady ochrony charakterystycznych cech krajobrazu. 

 

Stary Folwark 

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

●  Realizacja  nowych  inwestycji musi  odbywać  się  zgodnie  z  zapisami miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi.  
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● Na obszarach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy 
zachować kolonijną zabudowę wsi zgodnie z zasadami ogólnymi 

 

Tartak  

Dla  obszaru  wsi,  poza  zasadami  ogólnymi,  obowiązują  następujące  zasady  ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu: 

● Należy zachować istniejący kolonijny układ przestrzenny.  

 

Wiatrołuża 

Na obszarze wsi obowiązują ogólne zasady ochrony charakterystycznych cech krajobrazu. 
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16. WSKAZANIA  DO  ZMIAN  W  ISTNIEJĄCYCH  STUDIACH  UWARUNKOWAŃ  I 

KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  GMIN,  MIEJSCOWYCH 

PLANACH  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  I  PLANACH 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTW  

16.1. Wskazania  do  zmian  w  istniejących  studiach  uwarunkowań  i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

W opracowaniach  istniejących studiów uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania gmin 
powinny  się  znaleźć dodatkowe,  szczegółowe  zapisy, dotyczące eliminacji  lub ograniczenia 
zagrożeń  wewnętrznych  lub  zewnętrznych  niezbędnych  dla  utrzymania  lub  odtworzenia 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
a także ochrony walorów  krajobrazowych tego obszaru. Postuluje się: 

1) Wyłączenie następujących terenów z zalesienia:  

w obszarze Ostoi Wigierskiej 

● obszary położone w  strefach ochrony krajobrazu:  renaturyzacyjnej  i  stabilizującej 
(wyznaczone  w  operacie  ochrony  ekosystemów  nieleśnych,  torfowiskowych  i 
bagiennych ), 

●  obszary  nieleśne  siedlisk  Natura  2000  (w  tym:  zbiorowiska  kserotermiczne, 
torfowiska, bogate florystycznie łąki świeże, ciepłolubne okrajki i łozowiska), 

● grunty nieleśne, będące w użytkowaniu wieczystym WPN, 

●  tereny w otoczeniu punktów widokowych o wybitnych walorach krajobrazowych; 
na  gruntach  wskazanych  na  mapie  operatu  ochrony  krajobrazu,  możliwe  jest 
usuwanie części drzew lub ich przycinanie w zakresie niezbędnym dla odsłonięcia osi 
widokowych. 

 

2) Wyłączenie  terenów  spod  zabudowy  w  obszarze  WPN,  jego  otuliny  i  Ostoi 
Wigierskiej, w tym: 

● obszary położone w odległości mniejszej niż 200 metrów od brzegów  jezior  i rzek 
poza wyznaczonymi terenami skupionej zabudowy wsi, 

● obszary położone w obrębie oraz w odległości mniejszej niż 150 metrów od siedlisk 
Natura 2000, poza terenami wskazanymi w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, 

●  obszary  położone  w  odległości  mniejszej  niż  100  metrów  od  granicy  lasów  w 
użytkowaniu wieczystym Parku, poza  terenami wskazanymi w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, 

● obszary położone w  strefach ochrony krajobrazu:  stabilizującej  i  renaturyzacyjnej 
(wyznaczone  w  operacie  ochrony  ekosystemów  nieleśnych,  bagiennych  i 



Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska  132 

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Taxus SI 

torfowiskowych),  poza  terenami  wskazanymi  w  miejscowych  planach 
zagospodarowania przestrzennego, 

● tereny położone na wyspach. 

3) Wyłączenie  terenów  z  lokalizowania  infrastruktury  turystycznej  i  edukacyjnej  poza 
terenami wyłączonymi z zabudowy: 
● tereny w obrębie siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z możliwością wprowadzania 

na  istniejących  szlakach  turystycznych  i  ścieżkach  edukacyjnych:  tablic 

informacyjnych,  tabliczek  kierunkowych  oraz  elementów  zagospodarowania 

zabezpieczających  siedliska  przed  dewastacją  (kładek  przez  miejsca  podmokłe, 

barierek ochronnych itp.) 

4) Wprowadzenie zakazu budowy kopalni, wydobywania kopalin mineralnych i torfu na 
terenie WPN, jego otuliny i Ostoi Wigierskiej. 

5) Wprowadzenie zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie oraz w odległości 
mniejszej niż 1 km od granicy otuliny WPN  i Ostoi Wigierskiej. Zakaz ten nie dotyczy 
instalacji  produkujących  energię  elektryczną  montowanych  na  budynkach  (o 
wysokości do 3 metrów nad linię dachu) na terenie Ostoi Wigierskiej.  

6) Wprowadzenie  zakazu  lokalizacji  elektrowni  fotowoltaicznych  na  terenie  Parku 
Narodowego  i  Ostoi  Wigierskiej.  Zakaz  ten  nie  dotyczy  instalacji  produkujących 
energię elektryczną montowanych na budynkach oraz w obrębie zabudowanej części 
działki siedliskowej. 

7) Wprowadzenie  następujących  zakazów  na  obszarze  Ostoi  Wigierskiej  i  otuliny 
Wigierskiego Parku Narodowego: 

●  budowy  nowych  napowietrznych  linii  energetycznych  wysokiego  i  średniego 
napięcia, 

●  budowy  linii  kolejowych  i  nowych  dróg,  z  wyłączeniem:  dróg  dojazdowych  do 
posesji oraz rekonstrukcji i modernizacji odcinków kolejki wąskotorowej, 

● budowy masztów  i wież  telekomunikacyjnych  (radiowych,  telewizyjnych,  telefonii 
komórkowej), 

● wprowadzania zabudowy hydrotechnicznej, regulacji i utwardzania brzegów wód, 

● kopania stawów na gruntach organicznych, z wyłączeniem rekultywacji istniejących 
drobnych zbiorników wodnych, 

● lokalizowania składowisk i instalacji przerobu odpadów, 

● prowadzenia melioracji odwadniających w odległości mniejszej niż 150 metrów od 
granic siedlisk i stanowisk gatunków Natura 2000, 

8) Określenie, poza terenem Ostoi Wigierskiej, szczegółowych granic i  obszaru korytarzy 
ekologicznych  w  obrębie  wyznaczonych  stref  chronionego  krajobrazu,  zgodnie  z 
projektem  opracowanym  na  zlecenie  Ministra  Środowiska  (Jędrzejewski  2005),  z 
zapisaniem zasad obowiązujących na ich terenie: 
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● wprowadzenie  zakazu  zmian w  sposobach  prowadzenia  gospodarki  leśnej,  które 
doprowadziłyby  do  odlesienia,  przerwania  ciągłości  drzewostanów  lub  silnego 
uproszczenia ich struktury wiekowej, 

●  zalecenie wprowadzania  zalesień  na  gruntach  nieleśnych,  z wyłączeniem  siedlisk 
Natura 2000 i innych, cennych pod względem przyrodniczym zbiorowisk roślinnych, 

●  wprowadzenie  zakazu  likwidacji  zadrzewień  śródpolnych,  zakrzaczeń,  oczek 
wodnych i trwałej pokrywy roślinnej w pasie 10 m. od tych zbiorników, 

●  wprowadzenie  obowiązku  sporządzania  ocen  oddziaływania  na  środowisko  dla 
wszystkich  inwestycji  liniowych  przecinających  korytarze,  uwzględniających 
zagadnienia  migracji  organizmów  i  skutki  fragmentacji  środowiska.  Inwestorzy 
zobowiązani  są  do  zapewniania  środków  minimalizujących  negatywny  wpływ 
inwestycji na  funkcjonowanie  korytarzy np. poprzez obowiązek budowy przejść dla 
zwierząt, 

● wprowadzenie zakazu grodzenia posesji zlokalizowanych w dolinach rzek w strefie 
10 m od brzegu, 

●  wprowadzenie  zakazu  regulacji  rzek  oraz  budowy  urządzeń  hydrotechnicznych 
pozbawionych urządzeń umożliwiających migracje ryb (przepławek), 

●  zalecenie ograniczania urbanizacji  i wyznaczanie nowych  terenów pod  zabudowę 
poza obszarami korytarzy ekologicznych, 

● wprowadzenie zakazu wprowadzania zabudowy w strefie 200 m od brzegów rzek i 
jezior, 

● zalecenie wprowadzenia ograniczeń prędkości na drogach przecinających  lasy  i na 
których dochodzi do kolizji ze zwierzętami. 

 

16.2. Wskazania  do  zmian  w  istniejących  miejscowych  planach 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  WPN,  jego  otuliny  i  Ostoi 

Wigierskiej 

W  obowiązujących miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego miejscowości 
powinny  się  znaleźć  następujące,  dodatkowe  szczegółowe  zapisy  dotyczące  eliminacji  lub 
ograniczenia  zagrożeń  wewnętrznych  lub  zewnętrznych  niezbędnych  dla  utrzymania  lub 
odtworzenia  właściwego  stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunków  roślin  i 
zwierząt,  dla  których  wyznaczono  obszary  Natura  2000  oraz  walorów  krajobrazowych. 
Postuluje się: 

1) Wprowadzenie  zakazu  umieszczania  tablic  reklamowych  z  wyłączeniem  informacji  o 
prowadzonej lokalnie działalności gospodarczej (forma szyldu ‐ tablicy na własnej działce 
o wymiarach maksymalnych 80 cm x 120 cm o wysokości do 2,5 m). 

2) Wprowadzenie  zakazu  lokalizowania  nowych  pól  biwakowych/kempingowych 
/caravaningowych  nie  wyposażonych  w  instalacje  sanitarne,  zapobiegające 
zanieczyszczeniu gleb, wody gruntowej i powierzchniowej.  
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3) Wprowadzenie  zakazu  budowy  nowych  linii  elektroenergetycznych  napowietrznych, w 
przypadku remontów i modernizacji urządzeń należy stosować linie kablowe. 

4) Wprowadzenie, na terenie WPN, zakazu budowy domków kempingowych, letniskowych i 
innych  sezonowych  budowli  służących  do  zamieszkania,  a  także  lokalizowania 
barakowozów  i  przyczep  pozbawionych  możliwości  holowania  (niesprawnych 
technicznie, bez kół, posadowionych na podporach lub fundamentach). 

5) Wprowadzenie terenów wyłączonych z zalesienia w obszarze Ostoi Wigierskiej, w tym:  

●  obszary  położone  w  strefach  ochrony  krajobrazu:  renaturyzacyjnej  i  stabilizującej 
(wyznaczone  w  operacie  ochrony  ekosystemów  nieleśnych,  torfowiskowych  i  
bagiennych), 

● obszary nieleśne siedlisk Natura 2000 (w tym: zbiorowiska kserotermiczne, torfowiska, 
bogate florystycznie łąki świeże, ciepłolubne okrajki i łozowiska), 

●  tereny w otoczeniu punktów widokowych o wybitnych walorach krajobrazowych; na 
gruntach  wskazanych  na  mapie  operatu  ochrony  krajobrazu,  możliwe  jest  usuwanie 
części drzew lub ich przycinanie w zakresie niezbędnym dla odsłonięcia osi widokowych. 

6) Wprowadzenie następujących zakazów na obszarze Ostoi Wigierskiej: 

●  budowy  nowych  napowietrznych  linii  energetycznych  wysokiego  i  średniego 
napięcia, 

● budowy nowych dróg publicznych,  

● budowy masztów  i wież  telekomunikacyjnych  (radiowych,  telewizyjnych,  telefonii 
komórkowej), 

● wprowadzania zabudowy hydrotechnicznej, regulacji i utwardzania brzegów wód, 

●  kopania  stawów  na  gruntach  organicznych,  w  wyłączeniem  rekultywacji 
istniejących drobnych zbiorników wodnych, 

● lokalizowania składowisk i instalacji przerobu odpadów, 

● prowadzenia melioracji odwadniających, w odległości mniejszej niż 150 metrów od 
granic siedlisk i stanowisk gatunków Natura 2000. 

7) Wprowadzenie  zmiany  zapisu  w  miejscowym  planie  zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Krzywe dotyczącego obszaru Ostoi Wigierskiej określonego 
w planie  symbolem 22UT  (Uchwała NR XXXIV/292/06 Rady Gminy Suwałki  z dnia 5 
maja  2006  r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  części  terenów  położonych  we  wsi  Krzywe,  w  gminie  Suwałki) 
zgodnie  z  zaproponowanymi  przez WPN  uzgodnieniami  (pismo  z  17  stycznia  2012 
roku w piśmie OPIK 440‐2/12) 

 

16.3. Wskazania  do  zmian  w  istniejących  planach  zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

W planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Podlaskiego powinny się znaleźć 
następujące dodatkowe  szczegółowe  zapisy dotyczące eliminacji  lub ograniczenia  zagrożeń 
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wewnętrznych  lub  zewnętrznych niezbędnych dla utrzymania  lub odtworzenia właściwego 
stanu  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunków  roślin  i  zwierząt,  dla  których 
wyznaczono obszary Natura 2000 oraz walorów krajobrazowych parku. Postuluje się: 

1) Określenie, poza  terenem Ostoi Wigierskiej,  szczegółowych  granic  i   obszaru  korytarzy 
ekologicznych  w  obrębie  wyznaczonych  stref  chronionego  krajobrazu,  zgodnie 
z projektem  opracowanym  na  zlecenie  Ministra  Środowiska  (Jędrzejewski  2005), 
z zapisaniem zasad obowiązujących na ich terenie: 

● wprowadzenie  zakazu  zmian w  sposobach  prowadzenia  gospodarki  leśnej,  które 
doprowadziłyby  do  odlesienia,  przerwania  ciągłości  drzewostanów  lub  silnego 
uproszczenia ich struktury wiekowej, 

●  zalecenie wprowadzania  zalesień  na  gruntach  nieleśnych,  z wyłączeniem  siedlisk 
Natura 2000 i innych, cennych pod względem przyrodniczym zbiorowisk roślinnych, 

●  wprowadzenie  zakazu  likwidacji  zadrzewień  śródpolnych,  zakrzaczeń,  oczek 
wodnych i trwałej pokrywy roślinnej w pasie 10 m. od tych zbiorników, 

●  wprowadzenie  obowiązku  sporządzania  ocen  oddziaływania  na  środowisko  dla 
wszystkich  inwestycji  liniowych  przecinających  korytarze,  uwzględniających 
zagadnienia  migracji  organizmów  i  skutki  fragmentacji  środowiska.  Inwestorzy 
zobowiązani  są  do  zapewniania  środków  minimalizujących  negatywny  wpływ 
inwestycji na  funkcjonowanie  korytarzy np. poprzez obowiązek budowy przejść dla 
zwierząt, 

● wprowadzenie zakazu grodzenia posesji zlokalizowanych w dolinach rzek w strefie 
10 m od brzegu, 

●  wprowadzenie  zakazu  regulacji  rzek  oraz  budowy  urządzeń  hydrotechnicznych 
pozbawionych urządzeń umożliwiających migracje ryb (przepławek), 

●  zalecenie ograniczania urbanizacji  i wyznaczanie nowych  terenów pod  zabudowę 
poza obszarami korytarzy ekologicznych, 

● wprowadzenie zakazu wprowadzania zabudowy w strefie 200 m od brzegów rzek i 
jezior, 

● zalecenie wprowadzenia ograniczeń prędkości na drogach przecinających  lasy  i na 
których dochodzi do kolizji ze zwierzętami. 

2) Wyznaczenie  terenów  gdzie  mogą  być  lokalizowane  elektrownie  wiatrowe  i 
fotowoltaiczne.  
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