
 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 11 stycznia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach 

PLH200015  

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, 

poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7) 

zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach PLH200015, 

zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.  

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.  

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic 

obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992” określa załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  

§ 4. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru:  

  

Przedmiot ochrony 

Natura 2000  
Zagrożenie  Opis zagrożenia  

6210 Murawy 

kserotermiczne  

zaprzestanie wypasu, 

sukcesja wtórna i zalesianie, 

eksploatacja kopalin, 

intensyfikacja rolnictwa  

 

procesy zarastania muraw w wyniku ekspansji bylin oraz drzew 

i krzewów po zaprzestaniu wypasu; zalesienia sztuczne gruntów 

porolnych; rozkopywanie pagórków kemowych; zmiana 

użytkowania na grunty orne; spływ chemikaliów z sąsiedztwa  

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie  

intensyfikacja rolnictwa 

(chemizacja, podsiewanie)  

podsiewanie mieszanek wysokoprodukcyjnych traw, intensywne 

nawożenie, używanie ciężkiego sprzętu itp.  
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§ 5. Cele działań ochronnych:  

  

Lp. Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

1  
6210 Murawy 

kserotermiczne  

1/ przywrócenie minimum 75 % powierzchni muraw kserotermicznych do stanu 

właściwego przez odtworzenie odpowiedniej struktury i funkcji, w szczególności 

charakterystycznego składu gatunkowego w efekcie użytkowania kośnego i pasterskiego; 

utrzymanie pozostałych płatów w stanie niepogorszonym;  
 

2/ wzrost ogólnej powierzchni muraw kserotermicznych minimum o 0,5 ha, głównie 

kosztem istniejących obecnie zadrzewień  

2  

6510 Niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie  

zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie co najmniej w niepogorszonym stanie; 

odtworzenie właściwego stanu na minimum 50% powierzchni  

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich 

wdrażania określa załącznik nr 3 do zarządzenia.  

2. Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań 

ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.  

3. Rozmieszczenie wydzieleń siedliskowych i działek ewidencyjnych, w których zlokalizowane są zabiegi 

ochronne określa załącznik nr 5 do zarządzenia.  

§ 7. 1. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000:  

 Lp.  
Nazwa planu, którego dotyczy potrzeba 

zmiany  

 

Niezbędna zmiana  

1  

Plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa podlaskiego - uchwała Nr 

IX/80/03  

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 

27.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 108, 

poz. 2026)  

w możliwie krótkim czasie wprowadzić informację o lokalizacji 

i granicach obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach oraz zapis 

„żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu 

użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 

powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych 

i gatunków będących przedmiotem ochrony”; w szczególności 

konieczne jest wprowadzenie zapisów gwarantujących, że po 

przewidzianej w planie modernizacji drogi S-19 nie będzie ona 

przebiegała przez obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach  

2  

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bielsk Podlaski - uchwała Nr XXV/139/97 

Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 

15.11.1997 r., zmieniona uchwałą Nr 

XVII/87/08 z dnia 16.04.2008 r.  

w możliwie krótkim czasie wprowadzić informację o lokalizacji 

i granicach obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach oraz zapis 

„żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu 

użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na 

powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych 

i gatunków będących przedmiotem ochrony”  

2. W każdym przypadku proponowane zmiany dotyczą wszystkich przedmiotów ochrony obszaru Natura 

2000 i są niezbędne ze względu na realizację celów ochrony ujętych w planie zadań ochronnych.  

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy 

w Haćkach PLH200015 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 160, poz.1835).  

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Lech Magrel 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 416



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2013 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Białymstoku 

z dnia 11 stycznia 2013 r. 

Opis granic obszaru 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 416



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 416



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 416



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2013 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Białymstoku 

z dnia 11 stycznia 2013 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 416



Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 416



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2013 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Białymstoku 

z dnia 11 stycznia 2013 r. 

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 416



Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 416



Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 416



Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 416



Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 416



Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 416



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/2013 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Białymstoku 

z dnia 11 stycznia 2013 r. 

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów  

działań ochronnych 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 416



Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 416



Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 416



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1/2013 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Białymstoku 

z dnia 11 stycznia 2013 r. 

Rozmieszczenie wydzieleń siedliskowych i działek ewidencyjnych, w których zlokalizowane  

są zabiegi ochronne  

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 416



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 416


