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WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I JEGO OTULINY



Umocowanie prawne ustaleń w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego – Ustawa z 18.04.2004 o ochronie przyrody pr estr ennego Ustawa 8.04. 004 o ochronie pr yrody

Art. 20 
1. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazo‐wego 1. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazo wego 
sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem: 
1) charakterystyki i oceny stanu przyrody; 
2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeńwewnętrznych2) identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych; 
3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych; 
) l k ś d h h bó h4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony; 
5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Prace przy sporządzaniu planów ochrony, polegają na: 
1) ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, 
wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeńwewnętrznychwartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych, która może być wykonana w formie szczegółowych opisów; 
2) opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości 
kulturowych a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeńkulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 
wewnętrznych i zewnętrznych; 
3) wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji. 



Umocowanie prawne ustaleń w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego ‐ UOPpr estr ennego UOP

Art. 20. 3. Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody zawiera: 
1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich 1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich 
realizacji; 
2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących 
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 
3) wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej; 
4) określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, 
z podaniem rodzaju zakresu i lokalizacji tych działań;z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań; 
5) wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, eduka‐cyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz 
k śl i bó i h d t i iokreślenie sposobów ich udostępniania; 

6) wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa 
i rolnicza; 
7) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji 
lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych. 



Umocowanie prawne ustaleń w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego – rozporządzenie Ministra Środowiskaprzestrzennego  rozporządzenie Ministra Środowiska

z 12.05.2005  w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla 
parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i 

składników przyrody
§ 12. Zakres ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 
zagospodarowania przestrzennego województw (…) wynika z potrzeb ochrony przyrody i 
walorów krajobrazowych i obejmuje w szczególności: 
1) obszary wymagające rekultywacji i odtworzenia ekosystemów cennych pod względem 
przyrodniczym na obszarach objętych ochroną krajobrazową; p y y ję y ą j ą
2) utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących park narodowy lub rezerwat przyrody z 
otoczeniem, w tym kształtowanie obiektów infrastruktury w sposób umożliwiający migrację 
roślin, zwierząt lub grzybów; , ą g y ;
3) rozmieszczenie obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego lub rezerwatu 
przyrody; 
4) stosunki wodne w tym gospodarowanie wodami;4) stosunki wodne, w tym gospodarowanie wodami; 



Umocowanie prawne ustaleń w zakresie zagospodarowania 
d i Ś 12 0 200przestrzennego – rozporządzenie MŚ z 12.05.2005

§ 12.§ 12. 
5) gospodarkę rolną, leśną i rybacką, w tym: 

a) kierunki i zasady kształtowania przestrzeni produkcyjnej, 
b) wskazanie obszarów, które powinny być zalesione, oraz obszarów wyłączonych z 
zalesiania; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, 
w tym w zależności od potrzeb: 

a) wyłączenie terenów spod zabudowy, 
b) ograniczanie lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej lub ograniczanie ) g j y j yj j g
skutków jej oddziaływania, 
c) ograniczanie lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej lub ograniczanie 
skutków jej oddziaływania,skutków jej oddziaływania, 
d) wskazanie zasad ochrony stylu budownictwa i architektury, charakterystycznego dla 
danego obszaru. 



Umocowanie prawne ustaleń w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego – UOPprzestrzennego  UOP

Art. 29. 8. Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera: 
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 
przedmiotami ochrony; 
3) określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 
oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w szczególności do: 

b) zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji ) g p p g , y g j
zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które 
powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesiania, 
d) gospodarowania wodami, 
e) gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, 

4) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków4) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące 
eliminacji lub ograniczenia zagrożeńwewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędneeliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne 
dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000; 



Umocowanie prawne ustaleń w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego – rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.03.2010 p g p ą
roku w sprawie sporządzania projektu planu  ochrony dla obszaru 

Natura 2000 UOP

§ 3. 1. Zakres prac koniecznych dla sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru 
obejmuje:

6) ustalenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów 
ochrony obszaru, zachowania integralności obszaru oraz spójności sieci Natura 2000 
przez:przez:
c) wskazanie terenów, na których sposoby zagospodarowania mogą powodować 

znaczące negatywne oddziaływanie na obszar,
f) wskazanie sposobów prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej,p p g p j j y j
h) wskazanie sprzyjających ochronie obszaru kierunków rozwoju społecznego, 

gospodarczego,
i) sformułowanie wskazań do planów zagospodarowania przestrzennego, planów 

urządzenia lasu uproszczonych planów urządzenia lasu inwentaryzacji stanu lasuurządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu, 
operatów rybackich i planów gospodarowania wodami,



Uwarunkowania prawne 

Dokumenty planistyczne gmin,Dokumenty planistyczne gmin, 
powiatów i województwa 



Położenie Ostoi Wigierskiej na tle 
granic administracyjnych powiatów igranic administracyjnych powiatów i 
gmin w północnej części 
województwa podlaskiegoj p g

powiaty:
• suwalski
• sejneński
• augustowski• augustowski



P i h i WPN ól h i hPowierzchnia WPN w poszczególnych gminach

Gmina Powierzchnia WPN (ha)

Grunty WPN Inna własność razem

Gmina Giby 3686,8621 87,4088 3774,2709

Gmina Krasnopol 800 8132 624 2291 1425,0423Gmina Krasnopol 800,8132 624,2291 1425,0423

Gmina Nowinka 1273,4509 641,3616 1914,8125
Gmina Suwałki 6719,2939 1262,0364 7981,3303

12480 4201 2615 0359 15095 4560razem 12480,4201 2615,0359 15095,4560

stan na grudzień 2012 r.

Grunty prywatne stanowią około 17,3% ogólnej powierzchni WPN, w tym grunty: 
gminy Suwałki ‐ 8,36%,
gminy Krasnopol  ‐ 4,25%,
gminy Nowinka ‐ 4,13%
gminy Giby ‐ 0,58% powierzchni Parku.



Dokumenty gminne (przykłady)
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnopol:Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnopol:

Cele i kierunki przyrodnicze, realizowane między innymi poprzez: 
‐ ochronę trwałej pokrywy roślinnej, gleby, naturalnego ukształtowania terenu oraz nieużytków i ekosystemów wodnych 
położonych na obszarze WPN (podejmowanie działań zmierzających do wprowadzenia produkcji żywności metodamipołożonych 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,
zakaz lokalizowania ferm hodowlanych i towarowych powyżej 30 DJP niezależnie od systemu chowu zwierząt;‐ zakaz lokalizowania ferm hodowlanych i towarowych powyżej 30 DJP, niezależnie od systemu chowu zwierząt;

‐ 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‐ 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 wszelkich prac ziemnych prowadzonych w strefie pobrzeża wód lub naruszających ich dnozwierząt, poprzedzanie wszelkich prac ziemnych prowadzonych w strefie pobrzeża wód lub naruszających ich dno, 
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 dotyczyprzystani 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 naruszającychroślinnej) 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;
...



Dokumenty gminne (przykłady)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Giby:
...
Obligatoryjne uwzględnianie zakazów i nakazów dotyczących zasad gospodarowania na obszarach chronionegoObligatoryjne 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. ... 

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,
realizacji nowych budynków inwentarskich w odległości mniejszej niż 200 m od brzegów wód‐ realizacji nowych budynków inwentarskich w odległości mniejszej niż 200 m. od brzegów wód, 



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowinka (2007):

Dokumenty gminne (przykłady)
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowinka (2007):
...
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: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 opracowaćmiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego który nadla 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 strefyokreśli sposoby użytkowania tej strefy.

Zmiana Studium … (2012 r.)

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 wprowadzono zapis mówiący iż „dopuszcza się zalesienia części gruntów rolnych niskich klasW strefie R/UT ... wprowadzono zapis mówiący, iż „dopuszcza się zalesienia części gruntów rolnych niskich klas 
bonitacyjnych i terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego. Wprowadzenie zalesień 
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 „Ostojaobecność 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.” 



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suwałki:
...

Dokumenty gminne (przykłady)

Strefa I – o wysokim reżimie ochronnym. 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 WPN i określonych dla obszarów Natura 2000,
‐ 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 .
Dla terenów objętych ochroną krajobrazową wprowadza się następujące zakazy:
‐ likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, ...,  wydobywania do celów 
gospodarczych skał, w tym torfu, ..., wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, ...  
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 – w granicach strefy ochronnej WPN i obszarów chronionego krajobrazu. Główne kierunki zagospodarowania:
‐ dopuszczenie realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, rolniczej, letniskowej oraz obiektów usługowych i rzemiosła 
nieuciążliwego szczególnie w plombach istniejącej zabudowy wiejskiej,
‐ 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.



Dokumenty gminne (przykłady)

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szypliszki:
...
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 Należyterenów 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 ...

Nowo realizowana zabudowa winna zachowywać cechy zabudowy regionalnej.

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

Południowa i zachodnia część ...  (obejmująca wsie Kaletnik, Dębowo, Polule) położona jest w otulinie Wigierskiego 
Parku Narodowego Ochronie podlegają tereny leśne z otaczającymi łąkami i polami oraz torfowiskami śródleśnymi orazParku 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 budowaćwysokich nasypówwód powierzchniowych oraz budować wysokich nasypów.



Tereny WPN i Ostoi Wigierskiej objęte ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegomiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obszary objęte mpzp zaznaczono kolorem czerwonym

Na terenie WPN

mpzp posiada jedynie gmina Suwałki:

łącznie: 265, 38 ha

= 1 76% powierzchni WPN= 1,76% powierzchni WPN

= 10,15% powierzchni gruntów prywatnych w WPN



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego –
Gawrych Ruda oraz Stary Folwark i Leszczewek (gm. Suwałki)Gawrych Ruda oraz Stary Folwark i Leszczewek (gm. Suwałki) 



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

…
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 y ą y ę y ą g ę p p y g ją y
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 jednorodzinnej – 20%,
‐ w zabudowie pensjonatowej – 20%,
‐ w zabudowie rekreacji indywidualnej – 15%,
‐ w zabudowie usługowej, turystycznej i wypoczynkowej, na terenach urządzeń produkcji gospodarki rybackiej, na g j, y y j yp y j, ą p j g p y j,
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 wzabudowie 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, turystycznej i wypoczynkowej, na terenach obiektów i urządzeń oświatowych i sportowych – 40%,

‐ w zabudowie zagrodowej – 20%.



Obszary szczególnie narażone na presję urbanizacyjną
‐ przykłady ustaleń mpzp
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Obszary szczególnie narażone na presję urbanizacyjną
‐ przykłady ustaleń mpzp

1. mpzp Krzywe (otulina WPN – Ostoja Wigierska)120/6

lokalizacja zajazdu w odległości 70 m od sucharów ‐
siedliska Natura 2000 oraz miejsca występowania 
chronionych gatunków zwierząt 
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Liczba indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy w granicach 
WPN w latach 2003‐2012, z podziałem na gminy

Łącznie 221 decyzji  



Liczba indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy w 
granicach WPN w latach 2003‐2012 w poszczególnychgranicach WPN w latach 2003 2012 w poszczególnych 

miejscowościach
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Przykłady obszarów problemowych, gdzie zabudowa została zrealizowana
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
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150Przykład obszarów konfliktowych w granicach WPN i Ostoi Wigierskiej ze względu na 
ponawiane wnioski dotyczące dopuszczenia nowych terenów do zabudowy
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Przykłady odmowy uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy przez Dyrektora WPN, 
utrzymane w mocy przez organy wyższych instancji lub nie zaskarżone przez inwestora
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Inwentaryzacja istniejących i projektowanych lokalizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

Parku i jego otulinie
● istniejące i projektowane kopalnie wydobycia kruszywa na terenie otuliny i w jej pobliżu we wsi 
Sobolewo i Krzywe w gminie SuwałkiSobolewo i Krzywe w gminie Suwałki,

● projektowane elektrownie wiatrowe poza granicami Parku i otuliny we wsi Piotrowa Dąbrowa w 
gminie Krasnopol,

i t i j i j kt b d j b i j t h t k j h d i i● istniejąca i projektowana zabudowa; 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● 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● 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 krajobrazukorytarz ekologiczny i powoduje fragmentację krajobrazu,

● projektowane elektrownie fotowoltaiczne na powierzchniach biologicznie czynnych.

Do czynników zagrożenia należy zaliczyć także zaniechania w zakresie rozwiązywania problemów 
d ki d ś i k j h d i j ś i P k ( i K l i Gib ) igospodarki wodno‐ściekowej we wschodniej części Parku (gminy: Krasnopol i Giby) oraz oczyszczania 

wód burzowych w mieście Suwałki. 



Procedura uzgadniania i opiniowania przez WPN dokumentów 
planistycznychp y y

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wszelkie inwestycje realizowane na terenie parku narodowego i otuliny uzgadniane są z dyrektorem
WPN.WPN.

Rozpatrując projekt decyzji o warunkach zabudowy, Dyrektor WPN zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ocenia czy:

● spełnione są warunki wynikające z art. 15 ust. 1 pkt. 1 z uwzględnieniem art. 15 ust. 2 pkt. 5.
ustawy o ochronie przyrody, to znaczy czy prawo własności wykonywane jest zgodnie z przepisami
kc tj. czy nieruchomość wykorzystywana jest zgodnie ze społeczno ‐ gospodarczym

iprzeznaczeniem;

● zaproponowany kształt obiektów nawiązuje do form architektonicznych stosowanych w regionie
i czy lokalizacja nie narusza walorów krajobrazowych Parku (stosownie do art. 117 ust 2 ww.y j j y (
ustawy) [pojęcie walorów krajobrazowych definiuje art. 5 pkt. 23 ustawy o ochronie przyrody.
Według przywołanej definicji walory krajobrazowe to wartości ekologiczne estetyczne lub kulturowe
obszaru oraz związane z nim rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły
przyrody lub działalność człowieka];przyrody lub działalność człowieka];

● lokalizacja inwestycji na terenie Parku lub otuliny nie stanowi zagrożenia dla przyrody parku
narodowego. [Zagrożenie to czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych,
chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej przyrody, walorów
krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, wynikający z przyczyn naturalnych lub z
działalności człowieka (art.5 pkt 28 i 29 uop).]



Procedura uzgadniania i opiniowania przez WPN dokumentów 
planistycznych

Studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 10 pkt 6. ustawy o ochronie przyrody „Projekty studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego
województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej
parku narodowego i jego otuliny wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego
w zakresie ustaleń tych planów mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrodyw zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody
parku narodowego.”

Zgodnie z procedurą w pierwszej kolejności po ogłoszeniu o przystąpieniu (przez organ
urząd gminy urząd wojewódzki) do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunkówurząd gminy, urząd wojewódzki) do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa dyrektor WPN:

● składa wnioski do ww opracowań a następnie po otrzymaniu projektów● składa wnioski do ww. opracowań, a następnie, po otrzymaniu projektów

● uzgadnia je bądź  nie (w przypadku rozbieżności co do zapisów poszczególnych 
dokumentów prowadzone są negocjacje/konsultacje, które pozwolą uzgodnić powstałe 
dokumenty)dokumenty) 



Strategia zagospodarowaniaStrategia zagospodarowania 
przestrzennegop g



Podział obszaru na strefy 
ochronne i strefyochronne i strefy 

funkcjonalno‐przestrzenne 

Strefy ochronne 
• ścisłej 
• czynnej (częściowej)
• krajobrazowej 



Strefy funkcjonalno‐przestrzenneStrefy funkcjonalno przestrzenne
• A ‐ strefa ochrony ścisłej

• B ‐ strefa ochrony czynnej, a w jej ramach:
– BB ‐ Strefa ochrony czynnej zachowawczej (nazywana też strefą o 

zerowej aktywności)
– BS – Strefa ochrony czynnej stabilizującej 
– BK ‐ Strefa ochrony czynnej kreatywnejBK  Strefa ochrony czynnej kreatywnej 

• BK I – Strefa ochrony czynnej (kreatywnej) renaturyzacyjnej
• BK II – Strefa ochrony czynnej (kreatywnej) rekonstrukcyjnej

• C ‐ Strefa ochrony krajobrazowej, a w jej ramach:
– CS ‐ Strefa ochrony krajobrazowej stabilizującej
– CK ‐ Strefa ochrony krajobrazowej kreatywnej
– CZ ‐ Strefa ochrony krajobrazowej zachowawczej

CO Strefa ochrony krajobrazowej ograniczonej (podstawowej)– CO ‐ Strefa ochrony krajobrazowej ograniczonej (podstawowej)



Strefy ochrony krajobrazowejy y j j
CS ‐ Strefa ochrony krajobrazowej stabilizującej
Celem jest utrzymanie obecnie istniejących nieleśnych zbiorowisk roślinnych oraz ich 
kompleksów i układu przestrzennego oraz w przypadku niektórych stadiów sukcesyjnychkompleksów i układu przestrzennego oraz, w przypadku niektórych stadiów sukcesyjnych 
lasu, utrzymanie zachodzących procesów i relacji przestrzennych w mozaice krajobrazowej.
Obiektami podlegającymi ochronie krajobrazowej o kierunku stabilizującym będą 
przestrzenne kompleksy zbiorowisk obejmujące przede wszystkim:przestrzenne kompleksy zbiorowisk obejmujące przede wszystkim:
• świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510) wszystkie „naturowe” o kategorii A‐C 

(kategorie poniżej – D, łącznie z pastwiskami – mają w założeniu tworzyć tradycyjny 
dynamiczny układ uprawowo łąkowy który nie wymaga działań ochronnych)dynamiczny układ uprawowo‐łąkowy, który nie wymaga działań ochronnych), 

• zbiorowiska segetalne (Vicietum tetraspermae, Papaveretum argemonoes, Consolido‐
Brometum) z udziałem rzadkich gatunków dawnych upraw, ale też zbiorowiska 

kl A t i t di ti b d i j t ipougorowe z klasy Agropyretea intermedio‐repentis, będące miejscem występowania 
tych gatunków, 

• ciepłolubne okrajki Trifolio‐Geranietea,
• płaty łozowisk (Betulo‐Salicetum repentis i Salici pentandro‐cinereae) i turzycowisk ze 

związku Magnocaricion tworzące układy mozaikowe w krajobrazie rolniczym w 
sąsiedztwie zbiorowisk segetalnych, ugorowych i łąkowych powstrzymujące sukcesję, a 
stabilizujące zbiorowiska o tradycyjnej fizjonomii zaroślowej.



Strefy ochrony krajobrazowejy y j j
CK ‐ Strefa ochrony krajobrazowej kreatywnej
Celem ochrony jest dokonanie korzystnych zmian w istniejącej roślinności poprzez zmianęCelem ochrony jest dokonanie korzystnych zmian w istniejącej roślinności poprzez zmianę 
warunków siedliskowych np. podniesienie poziomu wód gruntowych przez budowę 
zastawek lub zmianę dotychczasowej formy użytkowania np. zaniechanie dosiewania 
gatunków trawgatunków traw. 

Działania te będą dotyczyć przede wszystkim wybranych płatów następujących typów 
i dli k d i h ( k t ó )siedlisk przyrodniczych (ekosystemów):
• torfowiska wysokie (7110) –
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (6230),
• ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (6120),
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410).



Strefy ochrony krajobrazowejy y j j
CZ ‐ Strefa ochrony krajobrazowej zachowawczej
Celem jest utrzymanie naturalnych procesów rozwojowych roślinności i w związku z tym 
wyłączenie odpowiednich gruntów z użytkowania, lub użytkowanie sporadyczne 
(przygodne), albo też takie, które nie wpływa na naturalną dynamikę zbiorowisk 
roślinnych. 

Do tego kierunku ochrony zaliczono grunty traktowane jako nieużytki, związane z brzegami 
wód, lasami bagiennymi, zaroślami, turzycowiskami i trzcinowiskami., g y , , y



Strefy ochrony krajobrazowejy y j j
CO ‐ Strefa ochrony krajobrazowej ograniczonej (podstawowej)

Obejmuje pozostałe grunty w ramach ochrony krajobrazowej. Na tych obszarach możliwe 
są dalej idące przekształcenia szaty roślinnej i zmiany użytkowania terenu, w tym rozwój 
zabudowy, przy ogólnym zachowaniu "stylu krajobrazu". 

W ramach tego kierunku mogą zostać wskazane podstrefy: 
• strefa dopuszczalnego zainwestowania obszary zainwestowane oraz wskazane do• strefa dopuszczalnego zainwestowania ‐ obszary zainwestowane oraz wskazane do 

zainwestowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

• strefa wskazana do zalesienia• strefa wskazana do zalesienia.



Tereny skupionej zabudowy wsi



CO ‐ Strefa ochrony 
krajobrazowej ograniczonejkrajobrazowej ograniczonej 
(podstawowej)



Sposób wdrożenia ustaleń 
planistycznychplanistycznych

ustalenia do studiów uwarunkowańustalenia do studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowychprzestrzennego gmin oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego



Postulowane wyłączenia terenów spod zabudowy

Postuluje się, aby terenami wyłączonymi spod zabudowy obiektami i urządzeniami nie służącymi 
realizacji celów Parku Narodowego były: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,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● 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● obszary położone w strefach ochrony krajobrazu: stabilizującej i renaturyzacyjnej, poza terenami 
wskazanymi na mapie stanowiącej integralną część niniejszego opracowania,

● tereny położone na wyspach.



Postulowane ograniczenia lokalizacji infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej lub ograniczenia skutków jej oddziaływaniakomunikacyjnej lub ograniczenia skutków jej oddziaływania

Na terenie WPN, 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 instalacjisię 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 WPN i Ostoi Wigierskiej postuluje się wprowadzenie zakazów:Na obszarze WPN i Ostoi Wigierskiej postuluje się wprowadzenie zakazów:
● lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych. Zakaz ten nie powinien dotyczyć instalacji produkujących 
energię elektryczną montowanych na budynkach oraz w obrębie zabudowanej części działki 
siedliskowej.
b d h i h li ii h ki i ś d i i i● 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 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 
d b h bi ikó d hdrobnych zbiorników wodnych,
● wprowadzania zabudowy przemysłowej,
● lokalizowania składowisk i instalacji przerobu odpadów,
● prowadzenia prac melioracyjnych prowadzących do zmiany stosunków wodnych, w odległości p p yj y p ą y y y , g
mniejszej niż 150 metrów od granic siedlisk i stanowisk gatunków Natura 2000.



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 
l k h h i ś i żk h d k j h bli i f j h bli k ki k hszlakach 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.



Zasady ogólne kształtowania krajobrazu kulturowego

● Należy zachowywać istniejącą zabudowę zagrodową z dopuszczeniem jej remontów, przebudowy, 
rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania.y y p y

● 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 wieczystymWigierskiego Parku Narodowego dopuszcza się● 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.metrów od granic siedlisk chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

● Ustala się minimalną odległość nowopowstającej zabudowy od granicy lasów WPN na 100 metrów.



Zasady ogólne kształtowania krajobrazu kulturowego

● 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 ą j j y y y g p , y
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)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.



Zasady ogólne kształtowania krajobrazu kulturowego

● 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).

● 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 
betonowychbetonowych. 

● Zakazuje się zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych, które powodowałyby zniszczenie trwałej 
pokrywy roślinnej (w tym: lasów, zadrzewień, zakrzaczeń śródpolnych, torfowisk i drobnych zbiorników 

d h k j b i l i ) t l k t łt i twodnych 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).



Zasady ochrony krajobrazu dla 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.

i d i i d i j i d j● Dopuszcza się odtworzenie i modernizację stanicy wodnej.

Gmina KRASNOPOL
Buda Ruska
Dla obszaru wsi, poza zasadami ogólnymi, obowiązują następujące zasady ochrony charakterystycznych 
cech krajobrazu:
N l ż h ć i i j kł d i● Należy zachować istniejący układ przestrzenny wsi.

Czerwony Krzyż
Dla obszaru wsi, poza zasadami ogólnymi, obowiązują następujące zasady ochrony charakterystycznych 
cech krajobrazu:
● Należy zachować istniejący kolonijny, rozproszony układ przestrzenny wsi.



Zasady ochrony krajobrazu dla poszczególnych miejscowości 

Rosochaty Róg
Dla obszaru wsi, poza zasadami ogólnymi, obowiązują następujące zasady ochrony charakterystycznych 

h k j bcech krajobrazu:
● Należy utrzymać istniejące linie zabudowy w granicach skupionej zabudowy wsi. 
● Poza granicami skupionej zabudowy wsi, lokalizacja nowych siedlisk zgodnie z zasadami ogólnymi.

k j i d i b d i d d i j k b i j i Wi● 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. 
P i i k i j b d i l k li j h i dli k d i d i ól i● 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. 



Zasady ochrony krajobrazu dla poszczególnych miejscowości 

Gmina NOWINKAGmina NOWINKA
Bryzgiel
Dla obszaru wsi, poza zasadami ogólnymi, obowiązują następujące zasady ochrony charakterystycznych 
cech krajobrazu: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 94/10przekroczyć (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 BryzgielZakazuje 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:
● 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.



Zasady ochrony krajobrazu dla poszczególnych miejscowości 

Gmina SUWAŁKIGmina 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:cech krajobrazu:
● Należy utrzymać istniejące linie zabudowy w części ze skupioną zabudową wsi.

C F l kCzerwony Folwark
Na obszarze wsi obowiązują ogólne zasady ochrony charakterystycznych cech krajobrazu.

G h R dGawrych 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● Nowe inwestycje mogą być realizowane zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi. 



Zasady ochrony krajobrazu dla poszczególnych miejscowości 

KrzyweKrzywe
Dla obszaru wsi, poza zasadami ogólnymi, obowiązują następujące zasady ochrony charakterystycznych 
cech krajobrazu:
● Nowe inwestycje mogą być realizowane zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania● 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.

Leszczewek
Dla obszaru wsi obowiązywać powinny niżej wymienione zasady ochrony charakterystycznych cech 
k j bkrajobrazu 
● 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:cech krajobrazu:
● Należy zachować kolonijną, rozproszoną zabudowę wsi .



Zasady ochrony krajobrazu dla poszczególnych miejscowości 

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.



Zasady ochrony krajobrazu dla poszczególnych miejscowości 

•Stary Folwark
•Dla obszaru wsi, poza zasadami ogólnymi, obowiązują następujące zasady ochrony 
charakterystycznych cech krajobrazu:charakterystycznych cech krajobrazu:
•● Realizacja nowych inwestycji musi odbywać się zgodnie z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi. 
•● Na obszarach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy zachowaćNa 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.ą ją g y y y y y j



Wigierski Park Narodowy i g y
Ostoja Wigierska w strukturze 

przyrodniczej regionu

Utrzymanie lub kształtowanieUtrzymanie lub kształtowanie 
korytarzy ekologicznych



Położenie przyrodnicze

Obszarowe formy ochrony przyrody w otoczeniu Ostoi y y p y y
Wigierskiej: 1 – SOO, 2 – SOO+OSO, 3 – OSO,
4 – rezerwaty przyrody, 5 – obszary chronionego krajobrazu.



Położenie Ostoi Wigierskiej na tle fragmentu mapy Krajowej Sieci Ekologicznej (IUCN, 1995)



Położenie Ostoi Wigierskiej na tle fragmentu Korytarza Północnego
według koncepcji Jędrzejewskiego i in. (2005)



Wstępna koncepcja korytarzy ekologicznych łączących Ostoję 
Wigierską z SOO: „Ostoja Suwalska” , „Jeleniewo” i „Dolina Szeszupy”

Przebiegają w większości przez 
tereny niezurbanizowanetereny niezurbanizowane, 
głównie lasy, torfowiska i użytki 
rolne



Wstępna koncepcja korytarzy ekologicznych łączących Ostoję 
Wigierską z SOO: „Ostoja Suwalska” , „Jeleniewo” i „Dolina Szeszupy”g ą j py
na tle aktualnych obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu


