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Informacja do wniosku o ustalenie warunków prowadzenia działań  

Wnioskiem o ustalenie warunków prowadzenia robót jest  planowana budowa 8 brodów. 

• Rozwiązania techniczne 

brody – budowle wodne umożliwiające przejazd przez koryto cieku do przyległych użytków 

rolnych. Planowane wymiary: szer. do 6,0m, długość uzależniona od parametrów wynikających ze 

sporządzonej mapy do celów projektowych oraz szczegółowych domiarów  geodezyjnych, 

nachylenie wjazdu-wyjazdu 1:8 – 1:30. Konstrukcja – ułożone w korycie  rzeki prefabrykowane  

płyty betonowe na podłożu z tłucznia kamiennego i materacach faszynowych, opory boczne 

wykonane z wbitej w dno palisady drewnianej z kołków Ø 10cm ( alternatywnie brusów drewnianej 

ścianki szczelnej), wjazd-wyjazd z  tłucznia kamiennego lub żwiru płukanego 16-32 mm. Płyty 

ułożone na wyprofilowanej rzędnej w poziomie istniejącego dna cieku nie powodują  piętrzenia i 

nie utrudniają przepływu wód. Alternatywnie dopuszcza się konstrukcje brodów z elementów i bali 

drewnianych. Brody będą wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-12090. 

Materiały do budowy są pochodzenia naturalnego. Praca sprzętu mechanicznego będzie 

ograniczona do niezbędnego minimum. Prace będą prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych 

(7-17). Teren inwestycji jest wolny od przeszkód terenowych a w trakcie prac nie zachodzi 

konieczność wycinki drzew. W trakcie budowy nie będzie zachodziła konieczność ingerencji w 

tereny przylegle. 

• Finansowanie i cel inwestycji  

Planowana budowa jest realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media 

w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

Na obszarze przedsięwzięcia występują rzadkie gatunki ptaków, a w szczególności dubelt. W 

ramach zabiegów ochronnych dla jego bytowania łąki te wymagają koszenia zaś planowana 

budowa  umożliwi dojazd do tych łąk. Oprócz celu przyrodniczego,  będą służyć z pożytkiem 

również społeczności lokalnej gdyż umożliwią swobodną komunikację  właścicielom użytków 

rolnych  do ich uprawy.  
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• Opis obszaru pod względem przyrodniczym 

Planowana inwestycja położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”  

ustanowionego Rozporządzeniem Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25.02.2005r. Ponadto, 

obszar inwestycji jest zlokalizowany w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina 

Górnej Narwi” (PLB200007)  oraz w zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej projektowanym 

specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja w Dolinie Górnej Narwi” 

(PLH2000010). 

Obszar Doliny Górnej Narwi obejmuje dolinę Narwi na odcinku od zapory wodnej w Bondarach do 

miasta Suraż. Koryto Narwi ma tu naturalny charakter. Dolina o szerokości 0,3 – 3,0 km posiada 

liczne meandry i starorzecza. Większość powierzchni doliny zajmują zbiorowiska szuwarowe, 

których występowanie uzależnione jest od corocznych wylewów rzeki. Dominują tu turzycowiska i 

szuwary mannowe, a wokół starorzeczy – trzcinowiska. Wzdłuż rzeki występują zakrzaczenia i 

zadrzewienia wierzbowe.  Lasy pokrywają tu niewielką część doliny. Ponad połowa - 54% 

powierzchni stanowią tu łąki i pastwiska, tereny rolnicze i działki - 23%, lasy ogółem -2 2% ( w 

tym 15% - lasy iglaste, 4% - lasy liściaste, 2%-mieszane, 1% - lasy w trakcie procesu przebudowy).  

Zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy Ptasiej występuje tu ok. 20 gatunków ptaków i 9 

wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze. W Okresie lęgowym w obszarze tym występują: a w 

okresie lęgowym zasiedlają: cyranka, krwawodziób oraz błotniak łąkowy, błotniak stawowy, rycyk, 

cietrzew, derkacz, dubelt, kropiatka, rybitwa czarna, sowa błotna, świerszczak, zielonka, 

wodniczka. Występują tu ptaki ważne dla Europy - gatunki priorytetowe: bączek bąk, błotniak 

stawowy, błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, bocian czarny, bocian biały, cietrzew, derkacz, 

dubelt, kropiatka, orlik krzykliwy, podgorzałka, rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna, sowa błotna, 

wodniczka, zielonka, żuraw.  

Jednocześnie występuje tu 13 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 12 gatunków 

zwierząt z Załącznika II tej Dyrektywy w tym europejskie gatunki priorytetowe -ssaki: mopek, 

nocek duży, nocek łydkowłosy, wilk, bóbr europejski, wydra; z ryb- piskorz i różanka, z płazów- 

traszka grzebieniasta a z gadów -żółw błotny.  

Stwierdzono tu występowanie 13 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym 

wśród leśnych -grądy, łęgi źródliskowe a nieleśnych -śródlądowe murawy napiaskowe , ciepłolubne 

murawy a w tym priorytetowe murawy ze stanowiskami storczyków łąki użytkowane ekstensywnie, 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, murawy kserotermiczne Zagrożeniem dla obiektów ochrony w 

tym obszarze Natura 2000 jest obniżenie poziomu wód gruntowych, znaczne ograniczenie 

użytkowania pastwiskowo-łąkarskiego, zanieczyszczenie wód.  
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Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają utrzymywania 

ich w sprawności technicznej. 

• Przewidywany termin realizacji inwestycji – 15.08. – 28.02. tj. poza okresem lęgowym 

ptaków 

Zaplanowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla siedlisk i gatunków chronionych w ramach 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Uwzględniając dane zawarte w standardowym 

formularzu danych sporządzonym dla obszaru  Natura 2000 „Dolina Górnej Narwi” i „Ostoja w 

Dolinie Górnej Narwi” można przypuszczać, iż planowane przedsięwzięcie będzie miało 

pozytywny wpływ na stan obszaru Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz 

roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone obszary Natura 2000. Inwestycja dotyczy bowiem 

zabiegów ochronnych dla bytowania i rozrodu dubelta, będącego przedmiotem ochrony 

powyższego obszaru.   

Planowana budowa jest realizowana w ramach projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media 

w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

Reasumując, realizacja planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 

przedmioty i cele ochrony obszaru Natura 2000  „Dolina Górnej Narwi” i „Ostoja w Dolinie Górnej 

Narwi”. 


