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Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach  
wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 
stanu ochrony gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 

Dokumentacja planistyczna Wskazania 
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Augustów, 
terenów położonych między 
drogą Augustów – Białystok a 
jeziorem Sajno. Uchwała Nr 
XXXV/326/06 Rady Miejskiej w 
Augustowie z dnia 30 maja 2006 
r. 

Proponuje się zmianę przeznaczenia gruntów objętych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego na mniej inwazyjny, uwzględniając 
walory przyrodnicze obszaru. 

Strategia Rozwoju Miasta 
Augustów na lata 2008 2015. 
Uchwała Rady Miejskiej w 
Augustowie z 25 stycznia 2008 

Wprowadzić zapis:  
Żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu użytkowania 
gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na stan gatunków i siedlisk 
gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru PLB 200002 Puszcza 
Augustowska.  

Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 
Lipsk nad Biebrzą, Białystok 
2001. 

Należy uaktualnić informację o położeniu gminy na obszarach Natura 2000 
i uwzględniać to podczas planowania przestrzennego. Żadne 
przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu użytkowania gruntów 
planowane w granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 
mogą wpływać negatywnie na stan gatunków i siedlisk gatunków będących 
przedmiotem ochrony obszaru PLB 200002 Puszcza Augustowska. 

Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Giby. Uchwała Nr 
XXXV/143/05 Rady Gminy 
Giby z dnia 25 listopada 2005 r. 

Należy uaktualnić informację. o położeniu gminy na obszarach Natura 2000 
i uwzględniać to podczas określania kierunków rozwoju gminy. Żadne 
przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu użytkowania gruntów 
planowane w granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie 
mogą wpływać negatywnie na stan gatunków i siedlisk gatunków będących 
przedmiotem ochrony obszaru PLB 200002 Puszcza Augustowska. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 
Płaska na lata 2008 - 
2015.Uchwała Nr XII/83/08 
Rady Gminy Płaska 18 marca 
2008 r. 

Wprowadzić zapis: Żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu 
użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na stan gatunków 
i siedlisk gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru PLB 200002 
Puszcza Augustowska.  

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska. 
Uchwała Nr XXIII/168/09 Rady 
Gminy Płaska 27 listopada 2009 
r. 

Proponuje się modyfikację w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Gorczyca ograniczając możliwość zabudowy 
rozproszonej. 



Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska. 
Uchwała Nr XIV/80/12 Rady 
Gminy Płaska z dnia 27 kwietnia 
2012 r 

Proponuje się modyfikację w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dotyczącego wsi Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka 
ograniczając możliwość zabudowy rozproszonej oraz rezygnacja z 
przeznaczenia pod usługi turystyczne zadrzewionej/zakrzewionej  
północnej części jez. Serwy (obręb ewid. Macharce) 

Plan urządzenia lasu 
Nadleśnictwa Augustów na lata 
2005-2014 
Plan urządzenia lasu 
Nadleśnictwa Głęboki Bród na 
lata 2012-2021 
Plan urządzenia lasu 
Nadleśnictwa Szczebra na lata 
2004-2013 
Plan urządzenia lasu 
Nadleśnictwa Płaska na lata 
2005-2014 
Powstające Plany urządzenia lasu 
dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 
2014-2023 i Nadleśnictwa 
Pomorze na lata 2013-2022 

Nie zalesiać łąk, poletek łowieckich i innych nieleśnych, otwartych 
powierzchni, będących w stanie posiadania nadleśnictwa; 
Utrzymywać w/w powierzchnie jako trwałe użytki zielone i/lub 
powstrzymywać wtórną sukcesję; 
Nie niszczyć siedlisk bobrów; 
Popierać działania związane z małą retencją;  
Wyłączyć z użytkowania gospodarczego drzewostany w wieku ponad 140 
lat  przylegające do brzegów jezior i cieków wodnych. 
W odniesieniu do gatunków ptaków i ich siedlisk stosować zalecenia 
zawarte w PZO obszaru PLB 200002 Puszcza Augustowska 
Nie naruszanie skarp nad brzegami wód podczas wykonywania prac 
leśnych. 
 

 


