
Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia …..... w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 

z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 
Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego 

województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych, jeżeli są one niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 

z wyłączeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
 

 

1. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gmin: Baligród, Cisna, Czarna, Komańcza, Lutowiska, Solina, 

Zagórz 

 

Wskazuje się wprowadzenie następujących zmian: 

1.1 We wszystkich lokalizacjach wskazanych na załączonej mapie 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jak i studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) należy 

zmienić przeznaczenie gruntów z umożliwiających jakiekolwiek zainwestowanie, 

zabudowę lub osadnictwo na tereny rolne, leśne lub inne kategorie terenów 

niezainwestowanych zgodnie z charakterem występujących siedlisk przyrodniczych 

i wymogami ich ochrony. Z tego tytułu wskazuje się potrzebę aktualizacji tych 

dokumentów. 

1.2. We wszystkich dokumentach planistycznych (MPZP i SUiKZP) 

wszystkich gmin należy wskazać konieczność zachowania istniejących korytarzy 

ekologicznych według załączonej mapy, poprzez niedopuszczenie do poszerzenia 

w ich obrębie areału gruntów już zabudowanych. Z tego tytułu wskazuje się potrzebę 

aktualizacji tych dokumentów. 

1.3. W aktualizowanych dokumentach planistycznych (MPZP i SUiKZP) 

należy uwzględnić: 

 - potrzebę budowy ciągów kanalizacyjnych oraz budowę lub rozbudowę 

oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowej modernizacji systemu oczyszczania 

ścieków, 

 - zakaz regulacji potoków (w tym ich zabudowy hydrotechnicznej) za 

wyjątkiem budowy przepustów, mostów, kaszyc wypełnionych lokalnym materiałem 

skalnym i brodów, 

 -  tereny lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000 

wskazane w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.  
 

 

2.  Wskazania do zmian w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa podkarpackiego 

W obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego nie stwierdzono ustaleń, których realizacja naruszy lub stworzy 

ryzyko naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 33 ustawy o ochronie przyrody 

w obszarze sieci Natura 2000 Bieszczady PLC 180001. Nie ma zatem potrzeby 



formułowania wskazań do zmian w wymienionym dokumencie dotyczących 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 

stanu przedmiotów ochrony, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. 

 

Integralną częścią niniejszego załącznika są: 

 - Mapa korytarzy ekologicznych 

 - Mapa przedstawiająca obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów 

w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i Studiach 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z umożliwiających 

jakiekolwiek zainwestowanie, zabudowę lub osadnictwo na grunty rolne, leśne lub 

inne kategorie terenów niezainwestowanych zgodnie z charakterem występujących 

siedlisk przyrodniczych i wymogami ich ochrony oraz przedstawiająca przebieg 

korytarzy ekologicznych i terenów  lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody dla 

obszaru Natura 2000 

 

 



 


