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Po blisko sześcioletnim okresie funkcjonowania programu Natura 2000 w Polsce pojawiają się 
pierwsze zmiany spojrzenia na tę formę ochrony najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego 
Europy. Doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej pokazują, że obszar Natura 2000 nie musi być 
przeszkodą dla rozwoju lokalnego. Kluczem do powodzenia jest właściwe wdrażanie i zarządzanie siecią 
Natura 2000, świadomość społeczna w zakresie istniejących szans oraz inwestycje oparte na prawidłowo 
przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

„Kompendium wiedzy o sieci Natura 2000” to próba spojrzenia na Naturę 2000 pod kątem praw 
i obowiązków samorządu terytorialnego. Przygotowano je przede wszystkim z myślą o gminach, na te-
renie których wyznaczono obszary Natura 2000, tj. władzach samorządowych oraz pracownikach gmin 
zajmujących się ochroną środowiska. Każdy zainteresowany tą problematyką znajdzie w niniejszej pu-
blikacji najważniejsze informacje o zasadach wyznaczania ww. obszarów, roli poszczególnych organów 
samorządu, konsekwencjach dla rozwoju ekonomicznego i społecznego na poziomie lokalnym, „dobrych 
praktykach” zarówno w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz konkretnych przykładach zrównoważo-
nego rozwoju regionu z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Mam nadzieję, że przestawione poniżej tematy będą okazją nie tylko do uporządkowania posiadanej 
wiedzy o sieci Natura 2000, ale punktem wyjścia do dyskusji i konkretnych działań, które wpłyną pozy-
tywnie na rozwój lokalny.

Michał Kiełsznia
Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska
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Wykaz skrótów użytych w tekście

DP –  Dyrektywa ptasia – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa

DS –  Dyrektywa siedliskowa – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i fl ory

EFR –  Europejski Fundusz Rybacki
EFRR –  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFRROW –  Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
GDOŚ –  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
GIOŚ –  Główny Inspektor Ochrony Środowiska
INSPIRE –  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzen-
nej we Wspólnocie Europejskiej

KE –  Komisja Europejska
LGR –  Lokalna Grupa Rybacka
MPZP –  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
MŚ –  Minister właściwy do spraw środowiska
OOŚ –  ocena oddziaływania na środowisko
OSO –  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
OZW –  obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
PO –  plan ochrony obszaru Natura 2000
PO IiŚ –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
pOZW –  proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
PROW –  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PUL –  Plan urządzenia lasu
PZO –  plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000
RDLP –  Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych
RDOŚ –  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska



Wykaz skrótów użytych w tekście

RDW –  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego dzia-
łania w dziedzinie polityki wodnej – Ramowa Dyrektywa Wodna

RPO –  Regionalny Program Operacyjny
RZGW –  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SDF –  Standardowy Formularz Danych o obszarze Natura 2000
SOO –  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
STUDIUM –  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy
Ustawa OL –  ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Ustawa OOP –  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa OOŚ –  ustawa z dnia 3 października 2008 r. o dostępie do informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa PiZP –  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym

Ustawa POŚ –  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
Ustawa PW –  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
WZ/CP –  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu



Sieć Natura 2000, 
a samorządy lokalne 1
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1

1.1. Istota sieci Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 jest wdrażana we wszystkich 27 krajach Unii 
Europejskiej i ma za zadanie ochronę ginących i zagrożonych siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk. Jej wyzna-
czenie jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego UE.

Cele tworzenia sieci Natura 2000

Program Natura 2000 to unikalne w skali Świata przedsięwzięcie na rzecz ochro-
ny różnorodności biologicznej Europy. Celem tworzenia sieci Natura 2000 jest za-
chowanie szeregu cennych typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we 
właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub, w stosownych przypad-

Cele tworzenia sieci Natura 2000. 

Podstawy prawne. 

Kryteria i procedura wyznaczania obszarów Natura 2000. 

Aktualny stan wyznaczania sieci Natura 2000 w Polsce. 

Kto sprawuje nadzór nad obszarami Natura 2000. 

Rola samorządów lokalnych we wdrażaniu sieci Natura 2000. 

TU ZNAJDZIESZ
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1 kach, ich odtworzenie. Jej wdrażanie jest priorytetowym zadaniem w strategiach 
i politykach UE. Polska, podejmując decyzję o przystąpieniu do Unii Europejskiej 
w 2004 roku, zobowiązała się jednocześnie do współodpowiedzialności za utrzy-
manie dziedzictwa przyrodniczego Europy.

Program Natura 2000 wprowadza inne i z założenia bardziej skuteczne roz-
wiązania, niż tradycyjna ochrona przyrody, bazujące na harmonĳ nym łączeniu 
zasad ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych. które 
powinno elastycznie dostosować się do lokalnych uwarunkowań, uwzględniając 
potrzeby rozwoju gospodarczego i społecznego. Ogólnoeuropejski charakter sieci 
Natura 2000 polega na tym, że kraje członkowskie budują ją na podstawie tych sa-
mych założeń merytorycznych określonych w prawie UE, przetransponowanych 
do prawa krajowego, zarządzają nią przy zastosowaniu zbliżonych instrumentów 
prawnych, a także wspólnie troszczą się o odpowiednie środki fi nansowe na jej 
ochronę i promocję.

Należy w tym miejscu podkreślić, że obszary Natura 2000 nie są obszarami 
chronionymi w tradycyjnym rozumieniu (czyli ochronie nie podlega całość zaso-
bów przyrodniczych na powierzchni objętej wyznaczonymi granicami obszaru) 
– ich odmienność polega na tym, że wyznacza się je w celu ochrony populacji 
dziko występujących ptaków (są to „obszary ptasie”) albo siedlisk przyrodni-
czych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk (są to „obszary siedlisko-
we”), będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Dlatego też w Polsce 
obszary Natura 2000 mogą obejmować część lub całość obszarów lub obiektów 
objętych innymi formami ochrony przyrody.

Przykład

Obszar Natura 2000 „Wielki Sandr Brdy” obejmuje Park Narodowy „Bory Tucholskie”, znaczną część Za-
borskiego Parku Krajobrazowego oraz kilka rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych.

Podstawy prawne

Tworzenie i funkcjonowanie sieci Natura 2000 jest wynikiem realizacji postano-
wień 2 dyrektyw wspólnotowych:

Dyrektywy ptasiej • (dalej określana jako DP) – Dyrektywa Rady 79/409/EWG 
z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zastąpioną 
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1Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Dyrektywa siedliskowa • (dalej określana jako DS) – Dyrektywa Rady 92/43/
EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i fl ory, zmieniona Dyrektywą Rady 97/62/EWG z dnia 27 paź-
dziernika 1997 dostosowująca do postępu naukowo-technicznego dyrektywę 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i fl ory.

W Polsce dyrektywy te zostały transponowane do następujących aktów prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody•  (dalej określana jako 
ustawa OOP), oraz aktualne przepisy wykonawcze:

 –  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w spra-
wie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zain-
teresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifi kują-
cych się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000;

 –  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000;

 –  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

 –  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-• 
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej określana jako ustawa OOS).

Kryteria i procedura wyznaczania obszarów Natura 2000

Wyznaczanie obszarów Natura 2000 opiera się wyłącznie na kryteriach nauko-
wych, zaś procedura ich tworzenia zależna jest typu obszaru Natura 2000.

 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) – oznaczane kodem PLB
Wyznaczone są zgodnie z zaleceniami Dyrektywy ptasiej (DP) i kryteriami 

ornitologicznymi, w celu ochrony miejsc istotnych z powodu licznego występo-
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1 wania gatunków ptaków (lęgowych, lub migrujących jak i zimujących) z zał. I DP, 
zagrożonych globalnie lub zagrożonych w UE, ale także dużych koncentracji pta-
ków innych gatunków migrujących, w tym ptaków wodno-błotnych (to jest gatun-
ków nie wymienionych w zał. I DP).

Na przykład podstawą wyznaczenia OSO może być koncentracja powyżej 
1% europejskiej populacji gatunku z zał. I DP, główne krajowe lub regionalne lę-
gowisko gatunku, za który kraj ponosi szczególną odpowiedzialność (populacja 
krajowa stanowi powyżej 10% populacji UE), duże koncentracje ptaków wodno-
błotnych (regularne skupienia powyżej 20 tysięcy osobników), kluczowe tereny 
na szlakach migracji (regularne skupienia powyżej 5 tysięcy bocianów białych, lub 
powyżej 3 tysięcy ptaków drapieżnych, lub powyżej 3 tysięcy żurawi).

Procedura wyznaczania OSO jest prosta:
kraj członkowski wyznacza OSO, zgodnie z obowiązującym prawem krajo-• 
wym (w Polsce – rozporządzenie ministra właściwego ds. środowiska),
następnie przesyła do KE listę wyznaczonych obszarów wraz z bazą danych • 
dla tych OSO.

 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) – oznaczane kodem PLH
Wyznaczane są zgodnie z wymogami Dyrektywy siedliskowej (DS), to zna-

czy przy zastosowaniu kryteriów wymienionych w załączniku III DS określa się 
obszary, w których występują siedliska przyrodnicze wymienione w załączniku 
I DS, lub w których znajdują się siedliska gatunków roślin i zwierząt wymienio-
nych w załączniku II DS. Zgodnie z tymi załącznikami, ochrony wymaga około 
200 najcenniejszych i zagrożonych w skali europejskiej siedlisk przyrodniczych, 
oraz ponad 1000 zagrożonych gatunków. Te, za które wspólnota europejska pono-
si szczególną odpowiedzialność, uznano za siedliska i gatunki priorytetowe.

Do takich kryteriów należą: stopień reprezentatywności siedliska przyrodni-
czego w danym obszarze, stan zachowania jego struktury i funkcji, znaczenie ob-
szaru dla zachowania tego siedliska w skali kraju, ponadto wielkość i zagęszcze-
nie populacji gatunku w danym obszarze i jego znaczenie dla krajowej populacji 
tego gatunku, stopień izolacji gatunku, ogólna ocena wartości obszaru dla ochrony 
danego gatunku.

W Europie obszary siedliskowe Natura 2000 są wyznaczane z uwzględnie-
niem specyfi ki przyrodniczej 9 regionów biogeografi cznych, a dla obszarów mor-
skich prowadzona jest osobna ocena kompletności sieci w obrębie poszczegól-
nych mórz.

Terytorium Polski wchodzi w skład 2 regionów: alpejskiego oraz kontynental-
nego, a ponadto jest częścią morskiego obszaru Bałtyku.
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1Procedura wyznaczania SOO jest etapowa:
I etap•  – kraj członkowski wyznacza i przesyła do KE listę oraz bazę danych 
proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pOZW);
II etap•  – KE ocenia przesłane propozycje, po czym są one zatwierdzane 
w drodze decyzji Komisji, uzyskując status obszarów mających znaczenie dla 
Wspólnoty (OZW), listę OZW określają obecnie 2 decyzje KE:

 –  decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrek-
tywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeogra-
fi czny (notyfi kowana jako dokument nr C(2009) 10422),

 –  decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrek-
tywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeografi czny (no-
tyfi kowana jako dokument nr C(2009) 10415);

III etap•  – po decyzji Komisji kraj członkowski zatwierdza je w trybie prawa 
krajowego nie później niż w ciągu 6 lat od wydania ww. decyzji (w Polsce 
– rozporządzenie ministra właściwego ds. środowiska) – wówczas stają się 
specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (SOO).

Należy pamiętać, że OSO i SOO wyznaczane są na podstawie innych przesłanek 
naukowych, więc ich obszary mogą na siebie częściowo lub całkowicie zachodzić. 
W szczególnych przypadkach, gdy ich granice się pokrywają w całości, obszar taki 
oznaczany jest kodem PLC.

Przykład 1

Na obszarze Puszczy Augustowskiej wyznaczono zarówno OSO jak i OZW – ich obszary w dużej części się 
pokrywają, ale nie są identyczne – w związku z tym wyznaczono 2 osobne obszary Natura 2000: Ostoja 
Augustowska PLH200005 oraz Puszcza Augustowska PLB200002.

Przykład 2

Obszar Bieszczady PLC180001 obejmuje teren o powierzchni 111,5 tys. ha, który jest istotny zarówno 
dla siedlisk przyrodniczych z regionu alpejskiego, gatunków roślin i zwierząt z zał. II DS. oraz dla ptaków 
z zał. I DP.

Podstawową bazę informacji na temat obszarów Natura 2000 stanowią mapy 
określające przebieg granic obszaru oraz Standardowy Formularz Danych 
(SDF). To w nim podane są m.in. nazwa oraz indywidualny kod obszaru, jego 



18

Sieć Natura 2000, a samorządy lokalne

KOMPENDIUM WIEDZY O SIECI NATURA 2000 DLA SAMORZĄDU

1 powierzchnia i współrzędne geografi czne, przedmiot ochrony (siedliska przy-
rodnicze i gatunki) wraz z oceną ich znaczenia, opis ogólny i charakterystyka 
przyrodnicza, stwierdzone i potencjalne zagrożenia, status ochrony i powiązania 
z innymi obszarami, a także rodzaje działalności człowieka oraz innych czynni-
ków i ich wpływ na obszar.

Aktualny stan wyznaczania sieci Natura 2000 w Polsce

Aktualnie (wg stanu na 1 grudnia 2010 r.) sieć Natura 2000 w Polsce obejmuje:

Sieć Natura 2000 pokrywa ogółem 19,7% powierzchni kraju i obejmuje ok. 67% gmin

141 obszarów ptasich (OSO) o pow. ogółem 4,8 mln ha 15,6% pow. lądowej kraju

823 obszary siedliskowe o pow. ogółem 3,8 mln ha 11,0% pow. lądowej kraju

w tym 364 OZW o pow. ogółem 2,5 mln ha 8,1% pow. lądowej kraju

oraz 459 pOZW o pow. ogółem 1,3 mln ha 2,9% pow. lądowej kraju

Projektowane jest wyznaczenie 3 nowych ostoi ptasich oraz planowane zgłosze-
nie nowych ostoi siedliskowych: 1 – w regionie alpejskim i 20 – w regionie konty-
nentalnym, a także korekty granic ostoi: 1 – w regionie alpejskim i 12 – regionie 
kontynentalnym, ponadto wyznaczenie 1-go obszaru morskiego i korekty granic 
2 kolejnych.

Zasady obowiązujące w obszarach Natura 2000

Na obszarach Natura 2000 nie obowiązuje z góry ustalona lista zakazów i ogra-
niczeń. Jest to zasadnicza kwestia, odróżniająca je od dotychczasowych, „kra-
jowych” form ochrony przyrody takich jak parki narodowe czy rezerwaty 
przyrody.

Podstawowym zapisem prawa krajowego, regulującym funkcjonowanie 
człowieka na obszarach Natura 2000 jest art. 33 ust. 1 ustawy OOP:



Sieć Natura 2000, a samorządy lokalne

19KOMPENDIUM WIEDZY O SIECI NATURA 2000 DLA SAMORZĄDU

1
Zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znaczą-
co negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000, lub

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami

– dotyczy to także proponowanych obszarów, znajdujących się na liście przekazanej do 
KE, do czasu zatwierdzenia ich przez Komisję jako OZW i wyznaczenia ich jako SOO

Ochrona zasobów przyrodniczych odbywa się tu poprzez ich właściwe użytko-
wanie, dostosowane do specyfi ki danego obszaru (art. 36 ust. 1 ustawy OOP).

Na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń 
i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, le-
śna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele 
ochrony obszaru.

Należy jednak pamiętać, że na obszarach Natura 2000 wchodzących w skład parków 
narodowych i rezerwatów przyrody, jest ona dozwolona wyłącznie w zakresie, w jakim nie 
narusza to zakazów obowiązujących na tych obszarach.

Natomiast – zgodnie z zasadą przezorności – rozważenia ewentualnych skutków 
dla obszarów Natura 2000 wymagają wszelkie plany i projekty, które nie wy-
nikają z zadań ochronnych ustalonych dla obszaru Natura 2000 (art. 33 ust. 3 
ustawy OOP).

Projekty strategii, planów i programów, a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco od-
działywać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000, 
lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na zasadach określo-
nych w ustawie OOS.

Szczegółowe informacje dotyczące tych zagadnień zostaną przedstawione w ko-
lejnych rozdziałach niniejszego podręcznika.
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1.2. Zadania samorządów na poziomie gminy i powiatu a obszary 
Natura 2000

Aby wyjaśnić rolę samorządów w tworzeniu i funkcjonowaniu obszarów Natu-
ra 2000 należy na początek przypomnieć, że o wyznaczaniu obszarów Natura 
2000 decydują przesłanki naukowe. Dlatego też, zgodnie z art. 27 ustawy OOP, 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje projekt listy obszarów 
Natura 2000, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. Następnie pro-
jekt ten jest przesyłany w celu zasięgnięcia opinii do właściwych miejscowo 
rad gmin.

Kompetencje związane z tworzeniem i zarządzaniem obszarami Natura 
2000 przypisano różnym organom.

Minister właściwy do spraw środowiska•  (MŚ) – wydaje rozporządzenia 
wykonawcze do ustawy OOP dotyczące funkcjonowania sieci Natura 2000, 
przekazuje KE listę OSO i pOZW, ustanawia w drodze rozporządzenia OSO 
i SOO, a także ustanawia plany ochrony dla obszaru Natura 2000,
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska•  (GDOŚ) – opracowuje projekt li-
sty obszarów Natura 2000 i prowadzi wymagane konsultacje z radami gmin 
przed przekazaniem listy do Ministra Środowiska, nadzoruje funkcjonowa-
nie obszarów Natura 2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych do po-
dejmowania działań w zakresie ich ochrony, wydaje wytyczne i opracowuje 
cykliczne raporty w zakresie oceny realizacji ochrony obszarów,
Regionalny dyrektor ochrony środowiska•  (RDOŚ) – koordynuje funkcjono-
wanie obszarów Natura 2000 na obszarze swojego działania (oraz w większo-
ści przypadków jest sprawującym nadzór nad obszarem), ustanawia w dro-
dze zarządzenia plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Istotną 
rolą RDOŚ w ochronie obszarów Natura 2000 jest ponadto jego udział w oce-
nach oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 – w tym określanie 
środków minimalizujących oraz ewentualne ustalanie kompensacji przyrod-
niczej i nadzorowanie jej wykonania.

W zakresie zarządzania obszarami Natura 2000 istotna jest rola sprawującego 
nadzór nad obszarem. To on opracowuje projekt planu zadań ochronnych lub 
planu ochrony obszaru Natura 2000. Sporządza i przekazuje również do GDOŚ 
ocenę realizacji ochrony tego obszaru, zawierającą informacje dotyczące podej-
mowanych działań ochronnych oraz wpływu tych działań na stan ochrony sie-
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1dlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zo-
stał wyznaczony obszar Natura 2000, a także wyniki monitorowania i nadzoru 
tych działań.

Oceny takiej dokonuje się co 6 lat dla OZW i SOO oraz co 3 lata dla OSO. Do 
sprawującego nadzór nad obszarem należy też odpowiedzialność za utrzymanie 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, utworzonych w ramach 
kompensacji przyrodniczej, jak również za monitorowanie ich stanu.

Sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 jest:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska•  – co do zasady, przy czy są 2 wyjątki:

 –  Dyrektor Urzędu Morskiego – sprawuje nadzór nad obszarami Natura 2000 na obszarze morskim,

 –  Dyrektor Parku Narodowego – sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000, który w całości lub 
w części pokrywa się z terenem parku narodowego.

Zadania z zakresu państwowego monitoringu środowiska – w tym monitoring 
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zaintere-
sowania Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem typów siedlisk przyrodni-
czych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, a także ocena skuteczności stoso-
wanych metod ochrony przyrody – jest realizowany przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Jaką rolę mogą i powinny pełnić samorządy lokalne, aby skutecznie wspomagać ochronę ob-
szarów Natura 2000, zapewniając jednocześnie możliwości rozwoju zrównoważonego swojej 
gminy lub powiatu?

Poniżej zostaną wskazane podstawowe pola współodpowiedzialności i zakresy 
kompetencji samorządu lokalnego, mające znaczenie dla funkcjonowania sieci Na-
tura 2000 i zachowania właściwego stanu ochrony obszarów Natura 2000.

Kompetencje w zakresie kształtowania polityki przestrzennej na poziomie lo-
kalnym posiadają organy gminy. Jednak planując rozwój lokalny powinny one 
uwzględniać także wymogi ochrony środowiska oraz ochrony przyrody – ze 
szczególnym uwzględnieniem sieci Natura 2000. Obowiązujące procedury zwią-
zane z oceną różnych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego w gmi-
nie przedstawiono w tabeli 1.
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Samorządy gminne i powiatowe opracowują także inne projekty dokumentów 
strategicznych, których ustalenia mogą mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania 
sieci Natura 2000. Wymagają one oceny strategicznej w trybie ustawy OOS. W ta-
beli 2 umieszczono przykłady planów i programów wymagających takiej oceny.

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta jest także jednym z organów, któremu zgodnie 
z ustawą OOS przypisano kompetencje do wydawania decyzji środowiskowych 
dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W tych pro-
cedurach jest on związany koniecznością uzyskania stanowiska organu ochrony 
środowiska, jakim jest RDOŚ – tak w zakresie ustalenia konieczności przeprowa-
dzenia oceny i zakresu raportu dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, jak i w zakresie uzgodnienia warunków realizacji dla 
przedsięwzięć mogących zawsze i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko.

Tab. 2. Przykłady dokumentów strategicznych, wymagających oceny wpływu na sieć Natura 2000

Organ samorządu Dokument strategiczny

Rada Gminy – Strategia rozwoju gminy
– Gminny program ochrony środowiska
– Gminny program gospodarki odpadami

Rada Powiatu – Strategia rozwoju powiatu
– Powiatowy program ochrony środowiska
– Powiatowy program gospodarki odpadami

Starosta – Uproszczony plan urządzenia lasu

Tab. 1. Procedury oceny wpływu dokumentów planistycznych gminy na sieć Natura 2000

Organ samorządu Dokument planistyczny Tryb oceny wpływu na sieć Natura 2000

Rada Gminy studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy (wraz z prognozą)

–  opinia RDOŚ (ocena strategiczna na 
podstawie ustawy OOS)

–  uzgodnienie RDOŚ dla obszaru w granicach 
Natura 2000 (na podstawie ustawy OOP)

Rada Gminy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego (wraz z prognozą)

–  opinia RDOŚ (ocena strategiczna na 
podstawie ustawy OOS)

–  uzgodnienie RDOŚ dla obszaru w granicach 
Natura 2000 (na podstawie ustawy PiZP, 
w związku z ustawą OOP)

Wójt/burmistrz/
prezydent miasta

decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu (wz lub cp) 
dla terenu w granicach Natura2000

uzgodnienie RDOŚ (na podstawie ustawy PiZP)
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Należy tu podkreślić, że w trakcie tych procedur istotne jest równocześnie ustalenie konieczności i wła-
ściwe przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar N2000. Stanowisko RDOŚ w tym zakresie – jak 
i późniejsze uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia niezbędnych dla ochrony obszarów Natura 
2000, jest kluczowe dla spełnienia wymogów art. 6.3, a w szczególnych przypadkach – także art. 6.4. DS, 
co jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofi nansowania ze środków UE.

Szczególną uwagę organy samorządu lokalnego powinny zwrócić na inne dzia-
łania, które co prawda nie wymagają decyzji środowiskowej, ale mogą znacząco 
oddziaływać na obszary Natura 2000. Stąd w ustawie OOS wprowadzono zapisy 
regulujące kwestie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla tzw. III grupy 
przedsięwzięć.

W tym przypadku nie ma zamkniętego katalogu decyzji, przed wydaniem 
których organ właściwy do ich wydania powinien rozważyć możliwość nieko-
rzystnych skutków dla Natury 2000. W przypadku gdy organ samorządowy jest 
przekonany o możliwości znaczącego wpływu planowanego zamierzenia na ob-
szary Natura 2000, a także gdy ma wątpliwości co do jego faktycznego oddzia-
ływania, powinien na wnioskodawcę nałożyć obowiązek uzyskania stanowiska 
RDOŚ co do potrzeby przeprowadzenia oceny wpływu na obszary Natura 2000 
w trybie ustawy OOS.

W tabeli 3 zasygnalizowane są najczęstsze rodzaje decyzji organów samorzą-
dowych, które mogą wymagać wcześniejszego przeprowadzenia oceny wpływu 
na obszary Natura 2000.

Poza wskazanymi powyżej procedurami planistycznymi i administracyjnymi nie 
sposób przecenić roli samorządów dla skutecznego wdrażania idei sieci Natura 

Tab. 3. Przykłady decyzji, wymagających rozważenia konieczności oceny wpływu na obszary Natura 2000

Organ samorządu Decyzja

Wójt/burmistrz/ prezydent miasta – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (wz lub cp)
– zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Starosta – pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy lub robót budowlanych
– pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód
– pozwolenie wodno-prawne na budowę urządzeń wodnych
– zmiana lasu na użytek rolny

Marszałek województwa – pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód
– pozwolenie wodno-prawne na budowę urządzeń wodnych
– zmiana gruntu leśnego na cele nierolnicze i nieleśne
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1 2000, polegającej na współdziałaniu w procesie tworzenia planów ochrony lub 
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Istotny jest nie tylko udział 
ich przedstawicieli w procesie konsultacji społecznych (grupy lokalnej współpracy 
na etapie tworzenia planów), ale też wsparcie działań komunikacyjnych organu 
sprawującego nadzór nad obszarem Natura 2000 oraz późniejsza realizacja ustalo-
nych zadań, których wykonanie leży w kompetencjach samorządów.

Na poziomie lokalnym ważna jest też inicjatywa gmin i powiatów w aktywi-
zacji takich form działalności mieszkańców, które będą sprzyjały zachowaniu róż-
norodności biologicznej, a zarazem spowodują wzrost potencjału ekonomicznego, 
gospodarczego i społecznego gminy i regionu.

Szczegółowe omówienie tych zagadnień jest zadaniem kolejnych rozdzia-
łów niniejszego podręcznika.

Tu szukaj ważnych informacji obszarach Natura 2000:

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000 – polska baza danych o sieci N2000 – tu znaj-
dziesz wyszukiwarkę obszarów, mapy i SDF, najważniejsze akty prawne, poradniki ochrony siedlisk 
i gatunków

Celem tworzenia sieci Natura 2000 jest utrzymanie różnorodności biologicznej Europy  
poprzez ochronę ginących i zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 
i zwierząt i ich siedlisk, a także miejsc istotnych dla dzikich ptaków.

Wyznaczanie obszarów Natura 2000 opiera się wyłącznie na kryteriach naukowych. 

Na obszarach Natura 2000 nie obowiązuje z góry ustalona lista zakazów i ograniczeń,  
a ochrona zasobów przyrodniczych odbywa się tu poprzez ich właściwe użytkowanie, 
dostosowane do specyfi ki danego obszaru.

Wszelkie plany i projekty, które nie wynikają z zadań ochronnych ustalonych dla obszaru  
Natura 2000, wymagają rozważenia ewentualnych skutków dla obszarów Natura 2000.

Samorządy lokalne w swoich programach i strategiach rozwoju, działaniach planistycznych  
oraz przy wydawaniu szeregu innych decyzji administracyjnych powinny uwzględniać tak-
że wymogi ochrony środowiska– ze szczególnym uwzględnieniem sieci Natura 2000.

PODSUMOWANIE
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Polecamy aktualne informacje na europejskich i polskich stronach poświęconych Sieci Natu-
ra 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/db_gis/index_en.htm – strona UE o N2000

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/natura2000nl_en.htm – strona biuletynu 
UE o N2000 – tu można już pobrać także polskie wersje ostatnich 2 numerów biuletynu

http://natura2000.eea.europa.eu – interaktywna przeglądarka obszarów Natura 2000 z całej UE

http://www.mos.gov.pl – strona główna MŚ, tu znajdziesz aktualne informacje o pracach resortu, 
w tym akty prawne i projekty zmian w przepisach

http://www.gdos.gov.pl – strona główna GDOŚ z linkami do stron 16 RDOŚ, tu znajdziesz materia-
ły szkoleniowe, poradniki i aktualne informacje na temat funkcjonowania sieci N2000 w Polsce

http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/11/Monitoring-przyrody – tu znajdziesz dane 
dot. monitoringu przyrody, w tym siedlisk i gatunków objętych programem N2000

http://www.iop.krakow.pl/natura2000/pl_,dokumenty.php – tu znajdziesz szczegółowe opisy 
dot. kryteriów naukowych, zawartości dokumentacji obszarów N2000, w tym objaśnienia do SDF

Zachęcamy też do lektury biuletynu w języku polskim:

http://www.gdos.gov.pl/natura-2000/natura-2000-w-polsce/biuletyny-komisji-europejskiej-
natura-2000.html
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2.1. Planowanie przestrzenne w gminie i ocena jego skutków 
dla obszarów Natura 2000

Ideą rozwoju zrównoważonego jest pogodzenie działań politycznych i potrzeb 
społeczno-gospodarczych z wymogami ochrony środowiska, w tym z koniecz-
nością zachowania równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych pro-
cesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania pod-
stawowych potrzeb zarówno współczesnego społeczeństwa, jak i przyszłych 
pokoleń. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w m.in. gospodarki przestrzen-
nej, powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego roz-
woju. W celu prawidłowego wdrażania sieci Natura 2000 niezbędne jest doprowa-

Dokumenty planistyczne gmin i ocena ich skutków dla obszarów Natura  
2000.

Znaczenie opracowania ekofi zjografi cznego i prognozy oddziaływania na  
środowisko w budowaniu polityki przestrzennej gminy.

Gdzie uzyskać dane na temat obszarów Natura 2000. 

Zakres i znaczenie PZO/PO obszarów Natura 2000 dla kształtowania prze- 
strzeni gminy zgodnie z celami sieci Natura 2000.

Rola samorządów we wdrażaniu ustaleń PZO/PO do polityki przestrzennej  
gminy.

TU ZNAJDZIESZ
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2 dzenie do sytuacji, w której polityka przestrzenna gmin będzie w równym stopniu 
traktować założenia rozwoju zrównoważonego oraz konieczność zachowania lub 
przywracania równowagi przyrodniczej.

Dokumenty planistyczne gmin i ocena ich skutków dla obszarów Natura 2000

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (dalej – ustawa PiZP), przyjmując za podstawę działań zrównoważony 
rozwój, określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki 
samorządu terytorialnego, a także zakres i sposoby postępowania w sprawach 
przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodaro-
wania i zabudowy.

Niezależnie od rangi, wszelkie dokumenty decydujące o zagospodarowa-
niu przestrzeni gminy muszą określać zasady ochrony środowiska i przyrody 
oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto Studium gmi-
ny musi wskazywać obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz okre-
ślać kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 
Porównanie zakresu i charakteru tych dokumentów zawiera tab. 4.

Tab. 4. Rodzaje i zakres dokumentów planistycznych gmin

Organ 
samorządu Dokument planistyczny Zakres i charakter ustaleń

Rada Gminy Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy
(STUDIUM)

1 –  Określa politykę przestrzenną gminy i sporządza się je dla obszaru 
w granicach administracyjnych gminy.

2 –  Ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu pla-
nów miejscowych.

3 –  Nie jest aktem prawa miejscowego.

Rada Gminy Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego
(MPZP)

1 –  Ustala przeznaczenie terenów i określa sposoby ich zagospoda-
rowania i zabudowy.

2 –  Sporządza się go dla dowolnej powierzchni (może to być cała 
wieś lub jej część, albo dowolna działka geodezyjna).

3 –  Plan, który zmienia przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na 
cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru wy-
znaczonego w studium.

4 –  Jest aktem prawa miejscowego.
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Ustawa PiZP ustala także szczegółowy tryb opiniowania i uzgadniania projek-
tów dokumentów planistycznych gmin z innymi organami administracji samo-
rządowej i rządowej. Należy jednak zaznaczyć, że przepisy szczególne z zakresu 
ochrony środowiska – to jest ustawa OOP oraz ustawa OOS, dodatkowo precyzują 
wymogi dotyczące oceny skutków realizacji projektów tych dokumentów dla śro-
dowiska, w tym dla obszarów Natura 2000.

W tab. 5 porównano procedury opiniowania i uzgadniania projektów gmin-
nych dokumentów planistycznych w kontekście ochrony obszarów Natura 2000.

Organ 
samorządu Dokument planistyczny Zakres i charakter ustaleń

Wójt/burmistrz/ 
prezydent 
miasta

Decyzja o warunkach 
zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu
(WZ/CP)

1 –  Określa warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu 
i jego zabudowy w przypadku braku MPZP.

2 –  Sporządza się ją dla wybranego fragmentu terenu (działka geo-
dezyjna lub jej część, lub kilka działek sąsiadujących); dla inwe-
stycji liniowych CP – dla całego przebiegu inwestycji.

3 –  Nie może obejmować terenu, który wymaga zgody na przezna-
czenie gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

4 –  Nie rodzi prawa do terenu, traci moc po uchwaleniu na danym 
terenie MPZP.

Tab. 5. Ocena skutków realizacji projektów dokumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000

Organ 
samorządu Dokument planistyczny Etapy oceny strategicznej projektu 

dokumentu
Uzgodnienie projektu 
dokumentu

Rada Gminy Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy
(STUDIUM)

1 –  Uzgodnienie z RDOŚ zakresu Prognozy 
do Studium (Art. 53 ustawy OOS)

2 –  Opracowanie Prognozy (Art 51 ust. 1 
ustawy OOS)

3 –  Opinia RDOŚ dla dokumentu Studium 
(Art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt. 2 
ustawy OOS i, Art. 11 pkt. 6 lit. j ustawy 
PiZP)

4 –  Zapewnienie udziału społecznego 
(Art. 54 ust. 2 ustawy OOS)

1 –  Uzgodnienie RDOŚ 
dla części Studium 
dotyczącej terenów 
w granicach 
obszarów Natura 
2000 (Art. 30 ust. 3 
ustawy OOP)

Rada Gminy Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego
(MPZP)

1 –  Uzgodnienie z RDOŚ zakresu Prognozy 
do MPZP (Art. 53 ustawy OOS)

2 –  Opracowanie Prognozy (Art. 51 ust.1 
ustawy OOS)

3 –  Opinia RDOŚ dla dokumentu MPZP 
(Art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt. 2 
ustawy OOS i Art. 17 pkt. 6 lit. a ustawy 
PiZP)

4 –  Zapewnienie udziału społecznego Art. 
54 ust. 2 ustawy OOS

1 –  Uzgodnienie 
RDOŚ dla części 
MPZP dotyczącej 
terenów w granicach 
obszarów Natura 
2000 (Art. 30 ust. 3 
ustawy OOP i Art. 17 
pkt. 6 lit. b ustawy 
PiZP)
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Znaczenie opracowania ekofi zjografi cznego i prognozy oddziaływania na środowisko w budo-
waniu polityki przestrzennej gminy na obszarach Natura 2000

Aby możliwe było prowadzenie przez gminy polityki przestrzennej uwzględnia-
jącej wymogi środowiskowe, w szczególności dotyczące zachowania równowagi 
przyrodniczej i właściwego stanu ochrony obszarów Natura 2000, niezbędne jest 
przede wszystkim posiadanie aktualnej i w miarę możliwości pełnej informacji 
na temat występowania obszarów cennych, objętych lub wymagających objęcia 
ochroną, a także wzajemnych powiązań między tymi obszarami a otoczeniem ze-
wnętrznym. Dlatego też każda gmina powinna posiadać opracowanie ekofi zjo-
grafi czne i dążyć do jego systematycznej aktualizacji.

Opracowanie ekofi zjografi czne – dokumentacja sporządzana na potrzeby Studium gminy lub 
MPZP, zawierająca charakterystykę poszczególnych elementów przyrodniczych na obszarze gminy 
i ich wzajemne powiązania. (Art. 72 ustawy POŚ). Jest podstawą do określania wymogów utrzy-
mania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, w szczególności 
programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, kompleksowego rozwiązywania pro-
blemów zabudowy miast i wsi, kształtowania terenów zieleni, ochrony zasobów wodnych, gle-
by i walorów krajobrazowych. Opracowanie to jest bazą informacji, na których powinien być 
oparty proces planowania przestrzennego.

Organ 
samorządu Dokument planistyczny Etapy oceny strategicznej projektu 

dokumentu
Uzgodnienie projektu 
dokumentu

Wójt/
burmistrz/ 
prezydent 
miasta

Decyzja o warunkach 
zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu
(WZ/CP)

Nie wymaga 1 –  Uzgodnienie RDOŚ 
(Art. 60 ust. 1 w zw. 
z Art. 53 ust. 4 pkt. 8 
ustawy PiZP)

UWAGA*

*UWAGA

1 –  W przypadku ustalania wz lub cp dla przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(tzw. I i II grupa) niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji środowiskowej; wówczas – jeżeli była przeprowadzana 
OOS i w jej trakcie RDOŚ uzgodnił warunki realizacji inwestycji, to nie jest już wymagane dodatkowe uzgodnienie RDOŚ 
w trybie ustawy PiZP.

2 –  W sytuacji podejrzenia możliwości znaczącego oddziaływania planowanego zamierzenia na obszar N2000 może być ko-
nieczne uprzednie rozstrzygnięcie RDOŚ dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsię-
wzięcia na obszar N2000 (szczegóły procedury dla tzw. III grupy przedsięwzięć omówiono w rozdz. 3). W przypadku usta-
lenia takiej konieczności, najpierw następuje uzgodnienie przez RDOŚ warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia 
w trybie art. 96–99 ustawy OOS; a dopiero po nim – uzgodnienie projektu decyzji wz lub cp w trybie ustawy PiZP.
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2Wiele gmin posiada obecnie opracowania ekofi zjografi czne wykonane przed 
2004 r., a więc nie zawierają one danych na temat sieci Natura 2000. Biorąc pod 
uwagę etapowe wyznaczanie obszarów Natura 2000 w Polsce oraz stopniowe roz-
budowywanie bazy danych na ich temat, nawet aktualizacje ekofi zjografi i wyko-
nywane po roku 2004 nie zawsze zawierają pełną informację na temat wymogów 
ochrony sieci Natura 2000. Dlatego niezbędna jest systematyczna aktualizacja tych 
opracowań – powinna ona obecnie dotyczyć przede wszystkim wprowadzenia ak-
tualnych granic obszarów oraz wskazania przedmiotu ochrony w każdym z tych 
obszarów. W miarę opracowywania Planów Zadań Ochronnych/Planów Ochrony 
dla obszarów Natura 2000, powinny być do nich wprowadzane także wynikające 
z PZO/PO wytyczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego i ustalenia do 
czynnej ochrony.

Zaktualizowane opracowania ekofi zjografi czne będą dla gmin doskonałym narzędziem prowadzenia 
pro-naturowej polityki przestrzennej. Ich wykorzystywanie jako materiału źródłowego przy opracowywa-
niu Prognozy do Studium lub MPZP zagwarantuje przygotowanie dobrego projektu dokumentu plani-
stycznego (Studium, MPZP) i pozwoli dokonać rzetelnej oceny strategicznej tego dokumentu.

Do każdego projektu Studium gminy (lub jego zmiany) oraz MPZP (lub jego zmia-
ny) wymagane jest opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko. Jest to 
dokument niezbędny do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Informacje zawarte w prognozie powinny być opracowane stosow-
nie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości 
i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego 
dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych 
z tym dokumentem. (Art. 51 ustawy OOS).

Prognoza określa, analizuje i ocenia:
istniejący stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczą-• 
cym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu,
istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji • 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlega-
jących ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, w tym obszarów Natura 2000,
cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, • 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego do-
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2 kumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, • 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i dłu-
goterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przed-
miot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 
środowisko.

Prognoza przedstawia:
rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przy-• 
rodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezulta-
tem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przed-
miot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
biorąc pod uwagę cele i geografi czny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot • 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej 
do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy.

Opracowanie dobrej Prognozy jest zagadnieniem niezwykle ważnym w procesie 
planistycznym. Jak widać z powyższego zestawienia, ustalenia dotyczące sieci 
Natura 2000 są bardzo istotnym elementem analiz służących właściwej ocenie 
skutków realizacji projektu Studium lub MPZP. Poza wymogiem zachowania we 
właściwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących podsta-
wą wyznaczenia obszarów Natura 2000, istotne jest także zapewnienie spójności 
sieci, a więc takie planowanie zagospodarowania terenu poza granicami obszarów 
Natura 2000, które umożliwi prawidłowe funkcjonowanie chronionych gatunków 
i siedlisk w odniesieniu do zasięgu ich występowania, np. poprzez utrzymanie 
funkcji korytarzy ekologicznych łączących wyznaczone obszary Natura 2000.

Wobec braku ustawowego katalogu działań zakazanych w obszarach Natura 2000, do czasu ustanowie-
nia PZO/PO dla obszaru Natura 2000, opiniowanie i uzgadnianie projektów Studium i MPZP opiera się na 
merytorycznej wiedzy organów opiniujących/uzgadniających oraz ustaleniach i wnioskach z Prognozy. 
Możliwość znaczącego negatywnego wpływu ustaleń planu na obszar Natura 2000 jest przesłanką 
uniemożliwiającą przyjęcie takiego planu. Wyjątkiem są przesłanki art. 6.4.DS (art. 34 ustawy OOP).
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2W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że strategiczna ocena wpływu na obszar 
Natura 2000 nie ogranicza się do oceny funkcji zaplanowanych w granicach ob-
szaru, ale także obejmuje oddziaływanie pośrednie funkcji planowanych poza 
wyznaczonymi obszarami. W ocenie takiej istotne będzie ustalenie charakteru 
i skali oddziaływania planowanych funkcji, ich odległości od obszaru Natura 
2000 oraz związku funkcjonalnego terenu planowanej zmiany funkcji z obszarem 
Natura 2000.

Przykład

Obszar Zalew Wiślany PLB280010 wyznaczono m.in. z powodu występowania w okresie wędrówek co 
najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego takich gatunków jak gęś białoczelna i gęś zbożowa. Ptaki 
te regularnie zalatują na żerowiska położone poza obszarem Natura 2000 (nawet do ok. 3–5 km na za-
chód od Zalewu). Na terenie Żuław Wiślanych planowane jest lokalizowanie licznych farm wiatrowych 
– niektóre w odległości mniejszej niż 3 km od granic obszaru Natura 2000. Zgodnie z SDF jako zagroże-
nia dla tej ostoi wymieniane są m.in. farmy wiatrowe. W takiej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie 
strategicznej oceny Studium gminy i MPZP także z uwzględnieniem oceny (w tym oceny skumulowanej) 
wpływu ustaleń planu na obszar Natura 2000 – mimo, że dokument dotyczy terenu położonego poza 
tym obszarem.

W przypadku, gdy gmina nie posiada dla danego terenu MPZP, ustalanie wa-
runków zainwestowania odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu (Art. 4 ustawy PiZP). Dla inwestycji celu publiczne-
go jest to decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (CP) a dla 
pozostałych zamierzeń – decyzja o warunkach zabudowy (WZ). Jak wykazano 
w tab. 5, decyzje WZ/CP dla terenów położonych w obszarach Natura 2000 nie 
podlegają ocenie strategicznej, a jedynie uzgodnieniu z RDOŚ w trybie ustawy 
PiZP. Rodzi to każdorazowo konieczność indywidualnego rozpatrzenia ewen-
tualnej możliwości znaczącego oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego na 
obszar Natura 2000, nawet dla zamierzeń niewymagających decyzji środowi-
skowych – jak np. budowa domu mieszkalnego na terenach do tej pory nieza-
inwestowanych. W praktyce jest to możliwe jedynie w trybie art. 96–99 ustawy 
OOS (szczegółowo omówione w rozdz. 3), co może stanowić istotne utrudnienie 
w realizacji zamierzeń inwestycyjnych (czas niezbędny na przeprowadzenie 
procedury, koszty indywidualnego raportu OOS, każdorazowo zapewnienie 
udziału społecznego).
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Jedynie poprzez kompleksowe planowanie zagospodarowania przestrzennego, poddane strategicznej 
OOS, możliwe jest zapewnienie warunków dla rozwoju zrównoważonego, uwzględniającego wymogi 
ochrony różnorodności biologicznej. Dlatego też zarówno w interesie samorządu gminnego, potencjal-
nych inwestorów, jak i w interesie sieci Natura 2000 leży opracowywanie MPZP dla terenów położonych 
w granicach obszarów Natura 2000 oraz w ich otoczeniu.

Gdzie uzyskać dane na temat obszarów Natura 2000

Najważniejsze źródła informacji na temat sieci Natura 2000 wymienione zostały 
już na końcu Rozdziału 1. Jednak mapa obszaru w skali przeglądowej (1:50 000) 
oraz informacje zawarte w SDF nie są wystarczające do opracowania szczegółowej 
prognozy czy raportu OOS. Organ opracowujący projekt dokumentu może oczy-
wiście zlecić wykonanie pewnych prac inwentaryzacyjnych we własnym zakresie. 
Jednak nie zawsze jest to możliwe i celowe z uwagi na uwarunkowania czasowe 
czy fenologiczne. W tym miejscu szczególną uwagę poświęcimy tym źródłom da-
nych szczegółowych, które będą istotne dla sporządzania analiz i projektów zwią-
zanych z procesem planowania przestrzennego.

Jednym ze źródeł informacji o zasobach przyrodniczych gmin są wykonywa-
ne w wielu województwach inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze gmin. Co 
prawda nie objęły one całego kraju, a wiele z nich zostało wykonanych w latach 
80. i 90. XX w. (a więc przed rozpoczęciem wdrażania sieci Natura 2000), to posia-
dają one nadal cenne informacje o zasobach przyrodniczych gmin. Jeżeli w Urzę-
dzie Gminy, dla której wykonano taką inwentaryzację, aktualnie nie ma jej kopii, 
możliwe jest uzyskanie niezbędnych danych we właściwych Regionalnych Dyrek-
cjach Ochrony Środowiska. Tam także należy się zwracać o informacje i ew. dane 
z opracowanych już planów ochrony rezerwatów przyrody, położonych w obsza-
rach Natura 2000, a także dokumentacji do PZO/PO obszarów Natura 2000.

W krajach UE rozpoczęto wdrażanie Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę infor-
macji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE Nr 108 
z 25.4.2007 r., str. 1). Ma ona wspierać działania w zakresie ochrony środowiska lub 
inne, mogące bezpośrednio lub pośrednio oddziaływać na środowisko (tak w skali 
lokalnej, krajowej, jak i europejskiej), a właściwe organy zobowiązane są udostęp-
niać określone informacje za pośrednictwem usług sieciowych. Do aktualnej infor-
macji na temat obszarów Natura 2000 można dotrzeć poprzez stronę internetową 
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są mapy przeglądowe i SDF, jednak na razie nie ma ona powiązania z ewidencją 
gruntów. Funkcję tę posiada GEOPORTAL: www.geoportal.gov.pl.

Geoportal jest sieciową aplikacją, która udostępnia dane i usługi geoprzestrzenne, pozwalające 
lokalizować i wizualizować na cyfrowej mapie określone zestawy informacji przestrzennej. Poza da-
nymi o obiektach topografi cznych i ich granicach, są tam dostępne m.in. dane katastralne i orto-
fotomapy, a także granice obszarów Natura 2000.

Aby uzyskać dostęp do danych o rozmieszczeniu i dokładnym zasięgu obszarów 
Natura 2000, należy wejść na stronę: htt p://maps.geoportal.gov.pl/webclient, na-
stępnie kliknąć na pasku zadań ikonę „zdefi niuj źródło danych”; pojawi się okno 
„defi nicja źródła danych”, w którym należy wybrać w lewej kolumnie opcję: WMS, 
a w prawej części wybrać wiersz 50: „GDOŚ – Obszary chronione” i kliknąć „Reje-
struj”. Wówczas na mapie pojawi się warstwa obszarów Natura 2000.
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2.2. Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów 
Natura 2000 oraz ich wpływ na politykę przestrzenną gminy

Dla skutecznego wdrażania sieci Natura 2000 niezbędne jest właściwe zidentyfi -
kowanie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla poszczególnych obszarów oraz 
zaplanowanie niezbędnych działań ochronnych. Ustalenia te są również istotne 
dla możliwości rozwoju społeczności lokalnych, a w szczególności mają wpływ na 
procesy planowania przestrzennego.

Zakres i znaczenie PZO/PO obszarów Natura 2000 dla kształtowania przestrzeni gminy zgod-
nie z celami sieci Natura 2000

Zgodnie z Art. 28–29 ustawy OOP sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 
opracowuje dla tego obszaru projekt planu zadań ochronnych (PZO), a w kreślo-
nych sytuacjach – projekt planu ochrony (PO). Dodatkowo tryb sporządzania i za-
kres zostały uszczegółowione w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania • 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządza-• 
nia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Nie wnikając w szczegóły merytoryczne i proceduralne, należy tu wskazać istotne 
elementy różniące i łączące oba te dokumenty (patrz tab. 6).

Tab. 6. Porównanie zakresu i trybu opracowania PZO i PO dla obszarów Natura 2000

Plan zadań ochronnych Plan ochrony

Sporządzany dla każdego obszaru Natura 2000 
(z wyj. obszarów morskich a także pokrywających 
się z parkiem narodowym, rezerwatem przyrody czy 
parkiem krajobrazowym, dla których ustanowiono plan 
ochrony lub zadania ochronne uwzględniające zakres 
konieczny dla obszaru Natura 2000), w ciągu 6 lat od 
wyznaczenia OSO lub zatwierdzenia OZW;
– może wskazywać na konieczność opracowania 
planu ochrony dla całości lub części obszaru.

Sporządzany w razie potrzeby dla obszaru Natura 
2000 lub jego części. 
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Jak wynika z powyższych informacji, rola PZO/PO obszarów Natura 2000 jest 
istotna dla kreowania polityki przestrzennej gminy. To właśnie w tych planach 
zidentyfi kowane zostają istniejące i przewidywane w realnej przyszłości zagro-
żenia wewnętrzne (czyli pochodzące od działań podejmowanych w granicach 
obszaru) i zagrożenia zewnętrzne (czyli pochodzące od działań realizowanych 
poza granicami obszaru Natura 2000). W oparciu o te ustalenia formułowane są 
wskazania do Studium gminy i MPZP, dotyczące m.in. możliwości lokalizacji 
zabudowy, planowania zalesień, budowy infrastruktury, utrzymania korytarzy 
ekologicznych.

W efekcie ustanowienia PZO/PO organy gminy mają do dyspozycji gotowy wykaz zaleceń i ograniczeń 
w gospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, a organy odpowiedzialne za obszary Natura 2000 
– merytoryczne oparcie dla podejmowanych decyzji, w tym oceny skutków realizacji projektów planów 
i przedsięwzięć.

Plan zadań ochronnych Plan ochrony

Sporządzany na okres 10 lat. Sporządzany na okres 20 lat.

Ustanawiany w formie zarządzenia RDOŚ (akt prawa 
miejscowego) – traci moc w przypadku ustanowienia 
planu ochrony obszaru Natura 2000.

Ustanawiany w formie rozporządzenia Ministra 
Środowiska.

Przygotowywany na podstawie dotychczas zebranej 
wiedzy i prostego rozpoznania terenowego stanu 
przedmiotów ochrony, w okresie do 1 roku.

Przygotowywany przez 1–2 lata, na podstawie 
specjalnie wykonywanych na potrzeby planu, 
aktualnych inwentaryzacji.

Zawiera cele działań ochronnych i zwięzłą listę 
niezbędnych działań, koniecznych do pilnego 
wykonania z punktu widzenia przedmiotów ochrony.

Ustala stabilne, długookresowe reguły ochrony a także 
warunki, jakie musi spełniać prowadzona gospodarka 
i polityka przestrzenna, aby nie wpływać negatywnie 
na przedmioty ochrony obszaru. 

Zawiera opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000.

Zawiera identyfi kację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony.

Zawiera 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 lub zewnętrznych, 
jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
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Rola samorządów we wdrażaniu ustaleń PZO/PO do polityki przestrzennej gminy

Samorządy gminne powinny być aktywnym uczestnikiem procesu opracowywa-
nia PZO/PO obszarów Natura 2000. Zgodnie z treścią art. 28 i 29 ustawy OOP, 
sporządzający PZO/PO umożliwi zainteresowanym osobom i podmiotom prowa-
dzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla 
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych 
ze sporządzaniem tego projektu. Przede wszystkim samorządy lokalne mają tu 
możliwość udziału w spotkaniach konsultacyjnych z wykonawcami PZO/PO, 
składania wniosków, zapytań, a także oczekiwania wyjaśnień w kwestiach plano-
wanych zapisów. Nie bez znaczenia będzie też motywowanie mieszkańców i pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą do wykorzystania możliwości 
udziału w pracach nad tymi planami.

W trakcie prac nad PZO/PO istotne znaczenie będą miały informacje będące 
w posiadaniu Gminy, a dotyczące obowiązujących ustaleń dokumentów plani-
stycznych (Studium, MPZP), a także planowanych kierunków zagospodarowania 
i związanych z tym oczekiwań społeczno-gospodarczych społeczności lokalnych. 
Z punktu widzenia wymogów ochrony obszaru Natura 2000 istotne będą dotych-
czasowe zapisy dotyczące:

utrzymania funkcji korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000;• 
stosunków wodnych, w tym gospodarowania wodami;• 
gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, w tym: kierunki kształtowania przestrze-• 
ni produkcyjnej, wskazanie obszarów, które powinny być zalesione, oraz ob-
szarów wyłączonych z zalesiania;
warunków zagospodarowania terenów oraz ich użytkowania, w tym: tere-• 
nów przeznaczonych pod zabudowę, lokalizacji infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

Szczegółowa analiza istniejących ustaleń planistycznych pod kątem zgodności z wypracowanymi na-
ukowo wymogami ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 
powinna doprowadzić do określenia zakresu niezbędnych zmian w Studium gminy i MPZP.

W tym miejscu należy podkreślić, że ustawa OOP nie wprowadziła żadnych re-
gulacji dotyczących trybu i terminu dostosowania istniejących Studiów gmin, 
a zwłaszcza MPZP, do zapisów ustanowionych PZO/PO. Jednak biorąc pod uwagę 
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rangę aktów ustanawiających PZO (akt prawa miejscowego wydany przez organ 
administracji rządowej niezespolonej) czy PO (rozporządzenie Ministra Środowi-
ska), mają one charakter prawa obowiązującego wszystkie organy administracji 
i podmioty gospodarujące na danym obszarze.

Możliwa jest sytuacja, kiedy na jakimś terenie obowiązuje już MPZP, którego ustalenia są sprzeczne z za-
pisami PZO/PO. Jednak zgodne z takim MPZP przedsięwzięcie, stwarzające zagrożenie dla obszaru Na-
tura 2000 nie może być dopuszczone do realizacji, bowiem doprowadziłoby to do naruszenia art. 33 
ustawy OOP.

W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej aspekt ten 
powinien być uwzględniony na etapie OOS, zaś dla przedsięwzięć nie wymaga-
jących decyzji środowiskowej – w trybie oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000 przed wydaniem pozwolenia na budowę, czy pozwolenia wodno-prawnego 
lub innej decyzji. Po ustanowieniu PZO/PO dla obszaru Natura 2000, organy sa-
morządu gminnego powinny dążyć do wprowadzenia niezbędnych zmian do Stu-
dium gminy i MPZP, bowiem uzyskanie spójności ustaleń tych dokumentów leży 
zarówno w interesie władz samorządowych, jak i poszczególnych mieszkańców 
czy potencjalnych inwestorów.

Fot. 1. [AM]
Spotkanie konsultacyjne 
w gminie to ważny element 
planowania ochrony



Planowanie przestrzenne w gminie w kontekście ochrony obszarów Natura 2000

2

Aktualne opracowanie ekofi zjografi czne jest bazą informacji, na których powinien być  
oparty proces planowania przestrzennego.

Opiniowanie i uzgadnianie projektów Studium gminy i MPZP opiera się na merytorycznej  
wiedzy organów opiniujących/uzgadniających oraz ustaleniach i wnioskach z Prognozy.

Kompleksowe planowanie zagospodarowania przestrzennego, poddane strategicznej  
OOS, zapewnia warunki dla rozwoju zrównoważonego, uwzględniającego wymogi ochro-
ny różnorodności biologicznej.

Po ustanowieniu PZO/PO organy gminy uzyskują gotowy wykaz zaleceń i ograniczeń  
w gospodarowaniu i w planowaniu przestrzennym, które powinny zostać wdrożone do 
STUDIUM i MPZP oraz być uwzględniane w decyzjach administracyjnych.

Uwzględnienie zapisów PZO/PO obszaru Natura 2000 w dokumentach STUDIUM i MPZP  
ułatwi gminie i inwestorom planowanie działań inwestycyjnych.

PODSUMOWANIE
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3.1. Oceny oddziaływania na obszary Natura 2000

Fundamentem regulacji w zakresie ocen oddziaływania na obszar Natura 2000 jest 
art. 6 ust. 3 i 4 DS, w brzmieniu:

„Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospoda-
rowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połą-
czeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla dane-
go terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz 
bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsię-
wzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych 
przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa”.

Podstawy prawne oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. 

Procedury oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodne z przepisa- 
mi krajowymi, wraz z ich schematami.

Opis najczęściej popełnianych błędów przez JST, które uczestniczą w oce- 
nie oddziaływania na obszar Natura 2000.

Wyjaśnienie czym jest RAPORT o oddziaływaniu na środowisko i obszar Na- 
tura 2000.

Podpowiedź, jak sprawdzić, czy raport jest wykonany rzetelnie czy nie. 

Przykłady postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,  
gdzie udało się wypracować kompromis.

TU ZNAJDZIESZ
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3 „Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań alternatywnych, 
plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów o charakterze zasadniczym wy-
nikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów mających charakter społeczny lub 
gospodarczy, Państwo Członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia 
ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych środkach kompensujących Państwo Członkowskie 
informuje Komisję.

Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek o znacze-
niu priorytetowym, jedyne względy, na które można się powołać, to względy odnoszące się do zdrowia 
ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środo-
wiska lub, po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych powodów o charakterze zasadniczym wynikających 
z nadrzędnego interesu publicznego”.

„Odpowiednia ocena” (nazywana potocznie „oceną siedliskową”), o której mówi 
DS powinna pozwolić właściwym władzom krajowym upewnić się, że skutki 
realizacji przedsięwzięcia nie będą miały znaczącego oddziaływania na obszar 
Natura 2000. Zgodnie z wytycznymi KE ocena oddziaływania na obszar Natura 
2000 przebiega stopniowo, obejmując 4 etapy: rozpoznanie, ocenę właściwą, anali-
zę rozwiązań alternatywnych i ocenę środków kompensujących (ryc. 1). Nie każ-
da inwestycja będzie wymagała analizy na wszystkich ww. etapach, bowiem do 
upewnienia się, iż znaczące oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 
nie wystąpi, może dojść np. na etapie rozpoznania lub też po dokonaniu właściwej 
oceny. Właściwa ocena obejmuje wówczas zebranie informacji o przedsięwzięciu 
i obszarach Natura 2000, prognozę oddziaływań, ocenę tych oddziaływań na cele 
ochrony obszaru Natura 2000, wskazanie i ocenę środków minimalizujących (ła-
godzących). Wnioski z tej oceny warunkują przejście do następnego etapu lub za-
kończenie oceny siedliskowej.

2.
Ocena właściwa

3.
Analiza wariantów 

alternatywnych

4.
Ocena środków 
kompensujących

1.
Rozpoznanie

Art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej Art. 6.4 Dyrektywy Siedliskowej

Ryc. 1. Etapy oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 według KE
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3Art. 6.3 i 6.4 DS. zostały implementowane do przepisów krajowych – art. 33 i 34 
ustawy OOP. Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy OOP ocenę siedliskową przeprowa-
dza się na zasadach określonych ustawą OOŚ.

Zgodnie z ustawą OOŚ ocena obejmuje: weryfi kację raportu o oddziaływaniu 
na środowisko (obszar Natura 2000), uzyskanie wymaganych przepisami opinii 
i uzgodnień, przeprowadzenie udziału społecznego (ryc. 2).

W odniesieniu do przedsięwzięć przepisy krajowe uzależniają przebieg procedury 
w zakresie dokonania oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 od kwalifi -
kacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397)1.

Jeśli bowiem przedsięwzięcie można zakwalifi kować do którejkolwiek z grup 
przedsięwzięć wymienionych w ww. Rozporządzeniu, wówczas ocenę siedlisko-
wą, jeśli zajdzie taka konieczność, przeprowadza się w ramach postępowania 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stanowi ona część 
oceny oddziaływania na środowisko.

Jeśli natomiast przedsięwzięcia nie można zakwalifi kować zgodnie z tym 
Rozporządzeniem, wówczas ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 można 

1 Rozporządzenie to zastąpiło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określe-
nia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunko-
wań związanych z kwalifi kowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), obowiązujące do dnia 15 listopada 2010 r.

Udział 
społeczny

Uzyskanie 
wymaganych 
prawem opinii 

i uzgodnień
Weryfi kacja 

raportu

Ryc. 2. Elementy oceny oddziaływania na środowisko i ich wzajemna relacja
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3 przeprowadzić w ramach postępowania w sprawie wydania jakiejkolwiek innej 
decyzji wymaganej przed realizacją przedsięwzięcia.

O ile katalog decyzji przed którymi wydaje się decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach został ściśle określony w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, to katalog 
decyzji w ramach których można rozważyć ewentualne oddziaływanie na obszar 
Natura 2000 nie jest zamknięty (art. 96 ust. 2 ustawy OOŚ).

Ocenę siedliskową możemy przeprowadzić na dwa sposoby:

w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,• 

dla przedsięwzięć, które nie wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach • każ-
dego innego postępowania, np.: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o ustaleniu wa-
runków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o zatwierdzeniu projektu sca-
lenia lub wymiany gruntów, decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Uproszczony schemat relacji pomiędzy oceną oddziaływania na obszar Natura 
2000, oceną oddziaływania na środowisko, decyzją o środowiskowych uwarunko-
waniach a pozostałymi decyzjami przedstawiono na ryc. 3.

Częstym błędem jest utożsamianie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach z procedurą oceny oddziaływania na środowisko. Decyzji o środowisko-

Ryc. 3. Relacja między oceną oddziaływania na obszar Natura 2000, decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach, a pozostałymi decyzjami wymaganymi przed realizacją inwestycji

Decyzja – każda wymagana przed 
realizacją inwestycji (Art. 72 ust. 1 + inne)

Decyzja – Art. 72 ust. 1
(np. pozwolenie na budowę, wz)

Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach

OOŚ

OCENA 
N2000

OCENA 
N2000
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3wych uwarunkowaniach wymagają wszystkie przedsięwzięcia, które wymieniono 
w Rozporządzeniu, ale tylko część z nich będzie wymagać przeprowadzenia oce-
ny oddziaływania na środowisko.

Nie można też mylić oceny oddziaływania na środowisko z oceną siedli-
skową. Ocena oddziaływania na środowisko ma znacznie szerszy zakres i poza 
zagadnieniem obszarów Natura 2000 obejmuje szereg innych elementów: wpływ 
na ludzi, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 
i krajobraz, dobra materialne, na zabytki i krajobraz kulturowy, wodę, powietrze, na 
rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze – także te poza obszarami Natura 
2000, powiązania pomiędzy tymi elementami. Zakres oceny siedliskowej ogranicza 
się natomiast wyłącznie do przedmiotu ochrony w obszarze oraz konsekwencji, 
jakie przedsięwzięcie będzie miało dla celów ochrony obszaru Natura 2000.

W Polsce ocena siedliskowa przeprowadzana jest w różnych konfi guracjach 
proceduralnych, co przedstawiono na rycinach 5, 6, 7. Szczegółowy opis przebiegu 
poszczególnych procedur zawierają „Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska nr 1, Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Wybór właściwego schematu zależy od kwalifi kacji przedsięwzięcia:

I GRUPA PRZEDSIĘWZIĘĆ II GRUPA PRZEDSIĘWZIĘĆ III GRUPA PRZEDSIĘWZIĘĆ

mogące zawsze znacząco • 
oddziaływać na środowisko 
(§ 2 Rozporządzenia)

zawsze wymagają • 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

zawsze ocena • 
(raport obligatoryjny)

zakres oceny – wszystkie • 
elementy środowiska, 
w tym N2000

mogące potencjalnie znacząco • 
oddziaływać na środowisko, 
(§ 3 Rozporządzenia)

zawsze wymagają • 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach

ocena wyłącznie wtedy, gdy • 
obowiązek zostanie stwierdzony 
na podstawie art. 63 ust. 1 
ustawy OOŚ

zakres oceny – wszystkie • 
elementy środowiska, 
w tym N2000

spoza rozporządzenia, mogące • 
znacząco oddziaływać na 
obszary N2000

nie wymagają decyzji • 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach

ocena wyłącznie, • 
gdy obowiązek zostanie 
stwierdzony na podstawie 
art. 97 ust. 1 ustawy OOŚ

zakres oceny ograniczony • 
do oddziaływania na N2000

W przypadku I grupy przedsięwzięć „rozpoznanie” ma miejsce przy sporządza-
niu raportu o oddziaływaniu na środowisko, za wyjątkiem sytuacji, gdy Inwestor 
wystąpi z zapytaniem o jego zakres (wówczas screeningu dokonują organy opi-

Ryc. 4. Podział przedsięwzięć warunkujący wybór odpowiedniego schematu przebiegu procedury, 
w ramach której przeprowadzana jest ocena siedliskowa
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3 niujące zakres oceny oraz organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunko-
waniach). Dla przedsięwzięć z II i III grupy przedsięwzięć „rozpoznanie” odbywa 
się na etapie czynności zmierzających do wydania POSTANOWIENIA o koniecz-
ności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowi-
sko/ obszar Natura 2000.

Ponadto dla przedsięwzięć z III grupy wstępnego rozpoznania dokonuje każ-
dy organ, który ma kompetencje do wydania jakiejkolwiek decyzji, wymaganej 
przed realizacją przedsięwzięcia. Dokonuje on tzw. pre-screeningu, bowiem jest 
zobowiązany rozważyć potencjalne oddziaływanie na obszar Natura 2000 (art. 96 
ust. 1 ustawy OOŚ) i jeśli uzna, iż nie może wykluczyć takiego oddziaływania 
nakazuje realizującemu przedsięwzięcie przedłożyć RDOŚ właściwe dokumenty 
w celu wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
obszar Natura 2000 (art. 96 ust. 3 ustawy OOŚ). Można przyjąć, iż postanowienie 
RDOŚ w tym zakresie, orzekające o konieczności przeprowadzenia takiej oceny 
rozpocznie etap „oceny właściwej” (siedliskowej), o której mówi DS, a zakończy 
jednocześnie etap „Rozpoznania”. Dużą rolę na etapie rozpoznania ustawa przy-
pisuje organom dokonującym pre-screeningu, w tym organom samorządowym, 
które w ramach prowadzonych postępowań muszą dokonać wstępnej analizy 
wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

W jaki sposób organ samorządowy uczestniczy w ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000?

1. W przypadku przedsięwzięć z grup I i II:
poza nielicznymi wyjątkami wójt/burmistrz/prezydent będzie organem • 
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
przeprowadza całą procedurę – występuje o wymagane opinie i uzgod-• 
nienia, zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko;
przeprowadza udział społeczny;• 
rozpatruje uwagi i wnioski złożone w trakcie udziału społecznego;• 
weryfi kuje raport (w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 głów-• 
ny ciężar weryfi kacji raportu spoczywa na RDOŚ – organu właściwego do 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia);
odmawia wydania decyzji, jeśli z oceny oddziaływania na środowisko • 
wynika znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 i RDOŚ odmówił 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
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32. W przypadku przedsięwzięć z III grupy:
wójt/burmistrz/prezydent/starosta przed wydaniem decyzji wymaganej • 
przed realizacja przedsięwzięcia jest zobowiązany do rozważenia ewen-
tualnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i wydania postanowie-
nia o konieczności przedłożenia RDOŚ karty informacyjnej przedsięwzię-
cia i pozostałych dokumentów;
przeprowadzi udział społeczny – po przekazaniu przez RDOŚ raportu • 
o oddziaływaniu na obszar Natura 2000;
uwzględni wyniki oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (treść • 
postanowienia RDOŚ) w wydawanej przez siebie decyzji, odmawiając jej 
wydania, jeśli z oceny wynika znaczące oddziaływanie na obszar Natura 
2000 i RDOŚ odmówił uzgodnienia.

Korzystając z przedstawionych poniżej schematów, należy zwrócić szczególną 
uwagę na etap oceny właściwej dotyczący „analizy znaczącego oddziaływania na 
obszar Natura 2000”. Jest to kluczowy moment wnioskowania w odniesieniu do 
obszarów Natura 2000. Od wniosków tego etapu zależy bowiem, czy konieczna 
będzie dalsza analiza pod kątem rozwiązań alternatywnych, wpływu na siedliska 
i gatunki o znaczeniu priorytetowym, wymogów nadrzędnego interesu publicz-
nego oraz możliwości przeprowadzenia działań kompensujących. Od tego też eta-
pu w postępowaniu zaczynamy analizować przesłanki art. 34 ustawy OOP, które 
są odzwierciedleniem art. 6.4 DS.

Jak widać z analizy poniższych schematów, możliwa jest realizacja inwestycji, 
które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Wymaga to jednak speł-
nienia kilku warunków, w tym przede wszystkim należy wykazać, że zakładanego 
przez realizację inwestycji celu nie można osiągnąć w żaden inny sposób (brak 
rozwiązań alternatywnych). Przedsięwzięcie musi też wynikać z nadrzędnego 
interesu publicznego – o charakterze społecznym czy gospodarczym. Jednak nie 
każda inwestycja celu publicznego w rozumieniu polskich przepisów (art. 6 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami) będzie miała charakter owego nadrzędnego 
interesu publicznego. Do takich zalicza się inwestycje długofalowe, które służą za-
pewnieniu bezpieczeństwa powszechnego lub strategicznych celów wymiernych 
społecznie i gospodarczo. Rodzaj dopuszczonej interpretacji nadrzędnego celu pu-
blicznego został zawężony w przypadku, gdy znaczącym oddziaływaniem objęto 
siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty. Dopiero po wy-
czerpaniu możliwości działań minimalizujących oraz spełnieniu tych przesłanek 
dochodzi do rozważania działań kompensujących, co zostało omówione w dalszej 
części rozdziału (patrz poniżej schematów).
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Ryc. 5. Schemat przebiegu procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem oceny oddziaływania 
na obszar Natura 2000 (tzw. I grupa)

składa wniosek
o wydanie decyzji z raportem

składa wniosek o wydanie 
decyzji wraz z wnioskiem o zakres 

raportu (art. 69 ust. 1)

Organ zasięga opinii RDOŚ
i Inspektora Sanitarnego

(art. 70 ust. 1)

POSTANOWIENIE 
o zakresie raportu

(art. 69 ust. 3)

POSTANOWIENIE
o zawieszeniu postępowania 

do czasu przedłożenia 
raportu (art. 69 ust. 4)

Udział społeczny
(Art. 79 ust. 1)

OPINIA INSPEKTORA 
SANITARNEGO
(art. 77 ust. 1)

UZGODNIENIE RDOŚ
Analiza znaczącego negatywnego 

oddziaływania na obszar Natura 2000
(art. 81 ust. 2)

Czy są rozwiązania 
ALTERNATYWNE?

TAK
NIE

Czy inwestycja wynika z nadrzędnego 
interesu publicznego (NCP)?

ODMOWA UZGODNIENIA 
RDOŚ i wydania decyzji

 o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Czy nadrzędny cel publiczny dotyczy:
och• rony zdrowia i życia ludzi, 
bezpieczeństwa powszechnego, • 
następstw o pierwszorzędnym • 
znaczeniu dla środowiska,
innego NCP i uzyskano opinię • 
Komisji Europejskiej?

Brak znaczącego 
oddziaływania

INWESTOR

po złożeniu raportu 
przez Inwestora

Ocena wykazuje 
znaczące oddziaływanie

Czy zaplanowano 
właściwe działania 

kompensujące?

Czy oddziaływanie dotyczy 
siedliska priorytetowego?

WYDANIE DECYZJI
 o środowiskowych 
uwarunkowaniach

TAK NIE
NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE
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Ryc. 6. Schemat przebiegu procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem oceny oddziaływania 
na obszary Natura 2000 (tzw. II grupa)

POSTANOWIENIE organu 
o braku konieczności 

przeprowadzenia OOŚ
 (art. 63 ust. 2)

POSTANOWIENIE organu
o konieczności oceny

(art. 63 ust. 1)

POSTANOWIENIE
o zawieszeniu postępowania 

do czasu przedłożenia 
raportu (art. 63 ust. 5)

Udział społeczny
(art. 79 ust. 1)

OPINIA INSPEKTORA 
SANITARNEGO
(art. 77 ust. 1)

UZGODNIENIE RDOŚ
Analiza znaczącego negatywnego 

oddziaływania na obszar 
Natura 2000 (art. 81 ust. 2)

Czy są rozwiązania 
ALTERNATYWNE?

TAK
NIE

Czy inwestycja wynika z nadrzędnego 
interesu publicznego (NCP)?

ODMOWA UZGODNIENIA 
RDOŚ i wydania decyzji 

o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Czy nadrzędny cel publiczny dotyczy:
ochrony zdrowia i życia ludzi, • 
bezpieczeństwa powszechnego, • 
następstw o pierwszorzędnym • 
znaczeniu dla środowiska,
innego NCP i uzyskano opinię • 
Komisji Europejskiej?

Brak znaczącego 
oddziaływania

po złożeniu raportu 
przez Inwestora

raportu

Ocena wykazuje 
znaczące oddziaływanie

Czy zaplanowano 
właściwe działania 

kompensujące?

Czy oddziaływanie dotyczy 
siedliska priorytetowego?

WYDANIE DECYZJI
 o środowiskowych 
uwarunkowaniach

TAK NIE
NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

INWESTOR składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach do organu właściwego do jej wydania

Organ zasięga opinii RDOŚ i Inspektora Sanitarnego 
w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ (art. 64 ust. 1)
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Ryc. 7. Schemat przebiegu procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymagających decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (tzw. III grupa)

POSTANOWIENIE RDOŚ 
o braku konieczności 

przeprowadzenia oceny 
(art. 97 ust. 5)

POSTANOWIENIE RDOŚ 
o konieczności przeprowadzenia 

oceny (art. 97 ust. 1)

Analiza znaczącego negatywnego 
oddziaływania na obszar Natura 2000 
po złożeniu do RDOŚ przez Inwestora 

RAPORTU (art. 81 ust. 2)

Czy są rozwiązania 
ALTERNATYWNE?

TAK
NIE

Czy inwestycja wynika z nadrzędnego
interesu publicznego (NCP)?

ODMOWA UZGODNIENIA 
przez RDOŚ oraz zgody na realizację 

przedsięwzięcia przez Organ 
(art. 98 ust. 3 i art. 101 ust. 4)

Czy nadrzędny cel publiczny dotyczy:
ochrony zdrowia i życia ludzi, • 
bezpieczeństwa powszechnego, • 
następstw o pierwszorzędnym • 
znaczeniu dla środowiska,
innego NCP i uzyskano opinię • 
Komisji Europejskiej?

Brak znaczącego 
oddziaływania

Ocena wykazuje 
znaczące oddziaływanie

Czy zaplanowano 
właściwe działania 

kompensujące?

Czy oddziaływanie dotyczy 
siedliska priorytetowego?

WYDANIE DECYZJI 
(zgody na realizację 

przedsięwzięcia)

TAK NIE

NIE

TAK

TAK TAK

NIE

NIE

INWESTOR składa wniosek o wydanie decyzji wymaganej 
przed realizacją inwestycji do organu właściwego do jej wydania

Organ rozważa ewentualne oddziaływanie 
na obszar Natura 2000 (art. 96 ust. 1)

Udział społeczny, 
przeprowadzany przez 

Organ

UZGODNIENIE RDOŚ
(art. 98 ust. 1)

Organ wydaje POSTANOWIENIE o konieczności przedłożenia 
przez Inwestora odpowiednich dokumentów do RDOŚ 

(art. 96 ust. 3)

Inwestor składa
wniosek do RDOŚ
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Celem działań minimalizujących (łagodzących) jest zapobieganie lub ograniczenie wpływu przedsię-
wzięcia na obszar Natura 2000 do poziomu oddziaływania „nieznaczącego”.

Celem działań kompensujących jest zachowanie spójności całej sieci Natura 2000 poprzez zrekom-
pensowanie szkód w siedliskach przyrodniczych i gatunkach, które wynikają z realizacji przedsięwzięcia. 
Kompensacja jest stosowana jako rozwiązanie ostateczne – dopiero wówczas, gdy oddziaływania 
znaczącego nie da się wyeliminować lub zminimalizować poprzez alternatywne rozwiązania czy zasto-
sowane środki minimalizujące negatywne oddziaływania (warunki realizacji przedsięwzięcia określane 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy uzgodnieniu RDOŚ). Kompensacja powinna zostać 
zaplanowana dla konkretnego siedliska lub gatunku, które podlegają znaczącemu oddziaływaniu, być 
wykonana przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, dotyczyć tego samego regionu bioge-
ografi cznego i być adekwatna do rodzaju i wielkości szkód spowodowanych inwestycją.

Należy zaznaczyć, że przedstawione powyżej schematy nie wyczerpują jeszcze 
wszystkich etapów, na jakich dochodzi do oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000 na podstawie przepisów krajowych. Bowiem w szczególnych sytuacjach po wy-
daniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można przeprowadzić ponow-
ną ocenę oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w art. 88–95 usta-
wy OOŚ. Ocena taka może mieć miejsce wyłącznie: gdy w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wskazano konieczność przeprowadzenia ponownej oceny lub na 
wniosek realizującego przedsięwzięcie lub, gdy organ wydający decyzję (o pozwole-
niu na budowę, lotniska użytku publicznego, zezwolenia na realizacje inwestycji dro-
gowej, zezwolenia na budowę budowli przeciwpowodziowej) stwierdzi taką potrze-
bę. Starosta jako organ budowlany powinien dokonać analizy, czy w złożonej przez 
Inwestora dokumentacji (projekcie budowlanym) uwzględniono wymagania okre-
ślone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które wynikały m.in. z oceny 
siedliskowej. Rozbieżności między ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach a dokumentacja projektową mogą być przesłanką do przeprowadzenia 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Najczęściej popełniane błędy!

(na podstawie dotychczasowych doświadczeń w zakresie dokonywania oceny oddziaływa-
nia na obszar Natura 2000)

1. Zdarza się, iż organy gminne po otrzymaniu wniosku w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stwierdzeniu, iż nie jest to in-
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3 westycja kwalifi kowana zgodnie z Rozporządzeniem, wydają jeszcze postano-
wienie o konieczności przedłożenia RDOŚ dokumentów w trybie art. 96 ust. 
3 ustawy OOŚ. W takich sytuacjach – biorąc pod uwagę, iż przedsięwzięcie 
jest niekwalifi kowane, tym samym nie wymaga decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, nie można przyjąć, iż decyzja ta „jest wymagana” przed 
realizacją inwestycji. Postępowanie winno więc ulec umorzeniu, a ewentual-
ny tryb art. 96 należy zastosować w ramach każdego innego zainicjowanego 
postępowania zmierzającego do wydania decyzji wymaganej przed realizacją 
inwestycji np. ustaleniu warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego, pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno prawnego, zezwolenia 
na wycinkę drzew itp.

2. Organy wydające „jakąkolwiek” decyzję wymaganą przed realizacją inwestycji, 
które są zobowiązane do rozważenia znaczącego oddziaływania na obszar Na-
tura 2000, zamiast wydać postanowienie na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy OOŚ 
i nakazać wnioskodawcy wystąpić o opinię do RDOŚ, same występują o jej uzys-
kanie. Tymczasem to Inwestor wypełniając zobowiązanie wydanego na podsta-
wie art. 96 ust. 3 ustawy OOŚ postanowienia powinien wystąpić do RDOŚ.

3. Zdarza się, iż organy wzbraniają się przed zastosowaniem art. 96 ust. 3 ustawy 
OOŚ i sugerują Inwestorowi pozaproceduralne wystąpienie do RDOŚ w celu 
uzyskania opinii.

4. Postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przed-
sięwzięcia wiąże organ, który wydaje decyzję w ramach której dokonywano 
oceny na obszar Natura 2000. Tym samym warunki realizacji przedsięwzięcia 
określone w postanowieniu uzgadniającym RDOŚ powinny znaleźć odzwier-
ciedlenie w sentencji tej decyzji. Jednocześnie część tych warunków powinno 
zostać zweryfi kowanych przez organ wydający decyzję. Na przykład w posta-
nowieniu uzgadniającym RDOŚ, wydanym w ramach prowadzonego postę-
powania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wprowadzono warunki 
realizacji przedsięwzięcia dotyczące ustalenia linii zabudowy, organizacji prac 
budowlanych oraz warunki niezbędne do uwzględnienia w projekcie budow-
lanym. Wszystkie te warunki winny znaleźć odzwierciedlenie w sentencji de-
cyzji o warunkach zabudowy, przy czym już na tym etapie wójt/burmistrz/
prezydent miasta powinien uwzględnić wnioski dotyczące linii zabudowy. 
Starosta otrzymując od Inwestora wniosek o pozwolenie na budowę wraz 
z wydaną decyzją o warunkach zabudowy powinien przeanalizować, czy 
i w jaki sposób uwzględniono w projekcie budowlanym warunki wynikające 
z ochrony obszaru Natura 2000. Jeśli je pominięto powinien wezwać do uzu-
pełnienia dokumentacji w tym zakresie.
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35. Organy dokonujące pre-screeningu – nie wskazują w swoich orzeczeniach, iż 
rozważyły ewentualne oddziaływanie na obszar Natura 2000. Wniosek z ta-
kiego „rozważania” powinien znaleźć się w uzasadnieniu wydawanej decyzji. 
W uzasadnieniu powinna znaleźć się także informacja, jeśli po rozważeniu 
jednak nałożono konieczność przedłożenia RDOŚ dokumentów, a organ ten 
orzekł, że ocena nie musi być przeprowadzana. Wpisanie tych informacji do 
treści uzasadnienia ma istotne znaczenie zwłaszcza dla Benefi cjentów, którzy 
ubiegają się o dofi nansowanie inwestycji ze środków UE. Jest to bowiem po-
twierdzenie, iż właściwy organ krajowy upewnił się co do skutków realizacji 
inwestycji w odniesieniu do obszarów Natura 2000, w rozumieniu DS i nie 
stwierdził konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000.

Jak rozważyć „znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000”?

Częstym problemem w trakcie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 jest 
określenie, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar 
Natura 2000. Możliwość takiego potencjalnego oddziaływania na obszar Natura 
2000 rozważyć musi każdy organ wydający decyzję wymaganą przed realizacją in-
westycji. Należy przede wszystkim określić, z jakiego powodu dany obszar został 
wyznaczony i jaką pełni funkcję w sieci Natura 2000. Wiedząc już z poprzednich 
rozdziałów, iż obszary Natura 2000 wyznacza się w celu ochrony:

siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I DS;• 
gatunków roślin i zwierząt (i ich siedlisk), wymienionych w załączniku II DS;• 
gatunków ptaków z załącznika I DP lub/i miejsc koncentracji regularnie mi-• 
grujących ptaków spoza tego załącznika;

należy przede wszystkim zorientować się, które z nich stanowią przedmiot ochro-
ny na konkretnym obszarze Natura 2000, który znajduje się w zasięgu potencjalne-
go oddziaływania przedsięwzięcia. Jak już podano w rozdziale 1, dla każdego ob-
szaru Natura 2000 został przygotowany Standardowy Formularz Danych (SDF), 
który zawiera m.in. wykaz siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, 
które stanowią przedmiot ochrony na terenie obszaru Natura 2000, tym samym, 
które potencjalnie mogą znajdować się w miejscu inwestycji (patrz htt p://natu-
ra2000.gdos.gov.pl/natura2000). Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotem ochro-
ny w danym obszarze Natura 2000 są siedliska przyrodnicze i/lub gatunki roślin 
i zwierząt, które uzyskały ocenę ogólną w SDF: A, B lub C.
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3 Następnym krokiem jest powiązanie skutków realizowanego przedsięwzięcia 
z warunkami, jakich wymaga dane siedlisko przyrodnicze lub gatunek (zachowa-
nie właściwego stanu ochrony2 siedliska lub gatunku). Pomocne mogą się tu okazać 
informacje dotyczące zagrożeń dla obszaru Natura 2000, zamieszczone w SDF. Nie 
można ograniczyć tej analizy wyłącznie do określenia, czy przedsięwzięcie znajduje 
się czy nie w granicach obszaru Natura 2000. Bowiem usytuowanie przedsięwzię-
cia nie przesądza jeszcze o znaczącym oddziaływaniu na obszar Natura 2000. Pod 
uwagę należy wziąć rodzaj i skalę przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo jego od-
działywania, jak też usytuowanie względem potencjalnego występowania siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków. Bardzo dużo wniosków o konieczność prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, w trybie art. 97 ustawy 
OOŚ, dotyczy budowy domów jednorodzinnych. Położenie takiej inwestycji w te-
renie zabudowanym, o dobrym dostępie komunikacyjnym, nie będzie budziło wąt-
pliwości w zakresie braku wpływu na obszar Natura 2000, ale usytuowanie domu 
o takich samych parametrach na łące w dolinie rzeki, poza zwartą zabudową, może 
już wymagać analizy, czy faktycznie w obranej lokalizacji nie dojdzie do negatyw-
nych zmian w integralności obszaru Natura 2000 czy spójności sieci Natura 2000.

Przy analizie wpływu na obszar Natura 2000 niezmiernie ważne są pojęcia: 
integralność obszaru Natura 2000 i spójność sieci3. Każdy obszar cechuje się 
pewnym rozkładem przestrzennym siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatun-
ków. Każde z tych siedlisk wymaga specyfi cznych warunków np. jakości wód 
powierzchniowych, właściwego poziomu wód gruntowych, sposobu zasilania 
wodami, parametrów fi zyko-chemicznych gleby, obecności innych gatunków 
współwystępujących, stanowiących bazę pokarmową itp. Niektóre z tych elemen-
tów są tak ważne, że bez ich zachowania siedlisko zanika, a wraz z nim gatunki 
dla niego charakterystyczne.

Właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego to stan warunkujący zachowanie naturalnego 
zasięgu, struktury i funkcji oraz właściwy jest stan ochrony gatunków typowych dla tego siedliska.

Właściwy stan ochrony gatunku to stan, gdy jednocześnie: dane o liczebności populacji gatun-
ku wskazują, iż utrzymuje się on jako zdolny do samodzielnego przetrwania składnik zajmowanych 
siedlisk, jego zasięg nie zmniejsza się, a istniejąca powierzchnia siedlisk gatunku zapewnia jego 
przetrwanie w długim okresie czasu.

2 Czyt. Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (J. Engel, 2009 r.), s. 20–21.
3 Czyt. Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (J. Engel, 2009 r.).
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Integralność obszaru to czynniki strukturalne i funkcjonalne terenu, umożliwiające utrzymanie się 
siedliska przyrodniczego lub gatunku.

Każdy obszar Natura 2000 odgrywa istotną rolę w rozmieszczeniu geografi cznym siedlisk przyrod-
niczych i gatunków w odniesieniu do zasięgu ich występowania, może łączyć się funkcjonalnie 
z pozostałymi obszarami np. poprzez układ lasów, dolin cieków, zadrzewienia, które stanowią spój-
ny korytarz ekologiczny – mówimy tu o spójności sieci.

Może się więc okazać, że położenie inwestycji także poza obszarami Natura 2000, 
naruszyć może spójność sieci, a tym samym pośrednio wpłynąć na kondycję ga-
tunku lub siedliska w danym obszarze.

Istotnym elementem jest też uwzględnienie wymogu DS w zakresie oddzia-
ływania przedsięwzięcia „zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi plana-
mi lub przedsięwzięciami” – czyli tzw. oddziaływanie skumulowane. Często we 
wstępnych rozważaniach pomĳ a się kwestię oddziaływania kilku inwestycji re-
alizowanych w tym samym rejonie i/lub czasie, których skutek należałoby ocenić 
łącznie np. powstanie pensjonatu w sąsiedztwie jeziora może generować koniecz-
ność stworzenia kąpieliska, przystani, a przynajmniej pomostu, bo zwiększy to 
w sposób zrozumiały ofertę turystyczną. Jednocześnie zabudowa działek sąsiadu-
jących ze sobą w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, spowoduje powstanie 
osiedla, które będzie oddziaływać na ten sam zbiornik wodny. W takich sytuacjach 
oddziaływanie wszystkich obiektów winno być ocenione łącznie.

W celu ułatwienia dokonania wstępnej analizy, można dokonać próby od-
powiedzi na pytania czy inwestycja może spowodować m.in.:

utratę powierzchni siedliska przyrodniczego/siedliska gatunku – zarówno • 
poprzez zajęcie terenu przez obiekty budowlane jak też zmianę powierzchni 
terenu w okresie trwania budowy;
rozdzielenie płatów siedliska przyrodniczego/ siedliska gatunku stanowiąc • 
barierę w migracji gatunku (uwzględniając przy tym biologię gatunku, np. 
migracje na niewielkie odległości, niewielką zdolność do pokonywania prze-
szkód, konieczność powrotu do miejsca rozrodu itp.);
zwiększenie śmiertelności gatunków zwierząt, będących przedmiotem ochrony;• 
płoszenie gatunków, będących przedmiotem ochrony;• 
zmianę warunków ekologicznych siedliska przyrodniczego/ siedliska gatun-• 
ku np. zmianę stosunków wodnych (obniżenia poziomu wód gruntowych, 
sposobów zasilania w wodę, występowania zalewów, częstości zalewów, 
ich rozłożenia w cyklu rocznym, wielkości przepływów itp.), zmianę jakości 
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3 wody (zwiększenie/zmniejszenie zasobności w składniki pokarmowe, pH), 
zanieczyszczenia powietrza itd.;
zwiększenie penetracji terenu sąsiedniego i związane z tym wydeptywanie, za-• 
śmiecanie siedliska przyrodniczego/siedliska gatunku, płoszenie gatunków;
zniszczenie lub zaburzenie elementów środowiska pomiędzy obszarami Na-• 
tura 2000, które zapewniają przyrodniczo funkcjonalne ich połączenie.

Oczywiście, gruntowna analiza wymaga często wiedzy szeregu specjalistów, nie-
mniej jednak to wstępny etap rozpoznania – za który odpowiadają różne organy, 
w tym organy samorządowe – warunkuje czy do tej gruntownej analizy dojdzie. 
Jest to więc etap szczególnie ważny, a jednocześnie istotny z punktu widzenia re-
alizacji inwestycji.

Można przyjąć, iż podejrzenie wystąpienia zagrożenia dla obszaru Natura 2000 wynikającego 
z powyższych pytań może być przesłanką do uznania, iż przedsięwzięcie może potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Dalszy etap rozpoznania (opinia RDOŚ) wskaże, czy 
niezbędne będzie dokonanie oceny właściwej, podczas której dokonana zostanie ocena praw-
dopodobieństwa wystąpienia i istotności oddziaływania negatywnego.

3.2. Raport o oddziaływaniu na środowisko kluczem do rozwoju 
inwestycyjnego

Podstawowym dokumentem właściwej oceny oddziaływania na obszar Natu-
ra 2000 jest raport o oddziaływaniu na środowisko/ obszar Natura 2000. Raport 
sporządzany w ramach procedur dla I i II grupy przedsięwzięć musi zawierać 
elementy wymienione w art. 66 ustawy OOŚ, z uwzględnieniem obszarów Na-
tura 2000. Raport sporządzany w ramach procedury przeznaczonej dla III grupy 
przedsięwzięć powinien zostać ograniczony do oddziaływania na obszary Natura 
2000. Analiza raportów o oddziaływaniu na środowisko/ obszar Natura 2000 wy-
kazuje, iż w większości przypadków nie są one dobrej jakości. Najczęściej wynika 
to z następujących powodów:

inwestor posiada wizję szybkiej realizacji inwestycji i presja czasu, jaką po-• 
dyktowany jest proces inwestycyjny, często powoduje brak rzetelnego rozpo-
znania terenowego;
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3nie ma prawnych wymogów dot. kwalifi kacji autora raportu, a więc nie musi • 
nim być osoba czy zespół osób, które mają właściwe przygotowanie do wyko-
nania takiej dokumentacji.

Oba te czynniki powodują, że w raportach brakuje istotnych elementów niezbęd-
nych do prawidłowego wnioskowania. Generuje to konieczność uzupełnienia do-
kumentacji i w konsekwencji przedłużające się procedury ocen oddziaływania na 
środowisko/ obszar Natura 2000.

Raporty często nie zawierają wymaganych ustawą OOŚ elementów, a w za-
kresie obszarów Natura 2000 ograniczają się do przedstawienia informacji o poło-
żeniu inwestycji w odniesieniu do granic obszarów Natura 2000 i ogólnego opisu 
obszaru. Należy zwrócić uwagę, że dokument ten ma pomóc organom „uzyskać 
pewność” co do braku wpływu na obszary Natura 2000 i w tym zakresie nie można 
jego treści ograniczać wyłącznie do ogólnych stwierdzeń, że przedsięwzięcie „nie 
powinno znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000”. Istotne jest tu bowiem 
wykazanie, na jakiej podstawie stwierdzono, dlaczego oddziaływania nie będzie 
lub będzie znaczące. Podstawowym argumentem powinno być tu rzeczywiste 
określenie i zidentyfi kowanie występowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk ga-
tunków roślin i zwierząt w rejonie inwestycji, a następnie oszacowanie wszystkich 
ewentualnych oddziaływań: bezpośrednich, pośrednich, skumulowanych, krótko-
trwałych, długotrwałych, odwracalnych i nieodwracalnych na przedmiot ochrony 
w poddanym oddziaływaniu obszarze Natura 2000.

Przeanalizuj przypadek 1…

W jednym z raportów dotyczącym rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejsco-
wości B., w pierwotnej wersji raportu informacje w zakresie oddziaływania na 
obszar Natura 2000 ograniczono jedynie do stwierdzenia, iż przedsięwzięcie nie 
wpłynie niekorzystnie na obszar objęty siecią Natura 2000 przy zachowaniu mak-
symalnych, dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczo-
nych (2 zdania na ostatniej stronie raportu!). Końcowy odbiornik ścieków – rze-
ka J. oraz jezioro BD zlokalizowane są w granicach obszaru Natura 2000, który 
zaprojektowano z uwagi na występowanie m.in. siedlisk przyrodniczych, które 
są wrażliwe na zmianę jakości wody i nadmierne dostarczenie biogenów. Z tego 
powodu nie można było wykluczyć na wstępnym etapie oceny braku wpływu na 
przedmiot ochrony obszaru. Raport nie zawierał jednak informacji istotnych dla 
sformułowania uzasadnienia, iż realizacja inwestycji w tej lokalizacji nie stwarza 
zagrożenia dla celów ochrony obszarów Natura 2000.
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3 W raporcie nie przedstawiono:
opisu elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewi-• 
dywanego oddziaływania przedsięwzięcia. W raporcie nie opisano bowiem, 
czy w rejonie inwestycji lub też w zasięgu jej oddziaływania znajdują się lub 
nie, siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków roślin i zwierząt, stanowiące 
przedmiot ochrony w granicach obszarów Natura 2000. Autorzy nie opisali 
zbiorowisk roślinnych, nie zamieścili informacji odnośnie gatunków objętych 
ochroną;
opisu przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, obej-• 
mującego pośrednie oddziaływanie na środowisko, zwłaszcza ocenę pośred-
niego wpływu inwestycji na ekosystem rzeki J. i jeziora BD oraz siedliska 
przyrodnicze i siedliska gatunków, dla których ochrony zaprojektowano ob-
szary Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem ładunku zanieczyszczeń 
wprowadzanego do rzeki J.;
opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie • 
negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym obszary Natura 2000;
propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;• 
określenia oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów • 
z uwzględnieniem oddziaływania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk gatunków chronionych w granicach obszaru Natura 2000;
uzasadnienia wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego • 
oddziaływania na środowisko, w tym obszary Natura 2000.

Przedłożony raport nie mógł więc stanowić podstawy uzgodnienia warunków re-
alizacji przedsięwzięcia. Inwestor dwukrotnie został wezwany do uzupełnienia 
raportu. Ostatecznie ocena wykazała brak znaczącego oddziaływania na obszary 
Natura 2000, niemniej jednak warunki realizacji przedsięwzięcia zostały uzgod-
nione po 9-cio miesięcznym okresie prowadzenia postępowania w tej sprawie.

Przeanalizuj przypadek 2…

Innym przykładem może być raport przygotowany dla przedsięwzięcia polegają-
cego na rozbudowie portu jachtowego w miejscowości K. Pierwotna wersja rapor-
tu w ogóle pomĳ ała usytuowanie przedsięwzięcia na terenie siedliska przyrod-
niczego o znaczeniu priorytetowym – laguny przybrzeżne (1150). Autor raportu 
podał, iż nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych, podlegających 
ochronie w granicach obszarów Natura 2000. Tymczasem siedliskiem chronio-
nym w granicach obszaru „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”, gdzie realizowane 
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3miało być przedsięwzięcie, jest właśnie siedlisko zalewu, w które – jak wynikało 
z dokumentacji – ingerować miały projektowane obiekty budowlane, zwłaszcza 
umocnienia brzegowe. Ponadto w raporcie znajdowały się liczne niespójności do-
tyczące charakterystyki samego przedsięwzięcia oraz opisów obszarów Natura 
2000 i bardzo ogólne załączniki kartografi czne z nieaktualnymi granicami obsza-
rów Natura 2000. Raport nie zawierał analizy wpływu budowli hydrotechnicz-
nych, zwłaszcza pirsów i umocnień brzegowych, na zjawiska abrazji w sąsiedz-
twie inwestycji i związany z tym ewentualny wpływ na siedliska przyrodnicze 
i siedliska gatunków. Ponadto wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji np. 
„prace hydrotechniczne i pogłębieniowe cechują się bardzo silnym nasileniem wpływu” 
nie znalazły odzwierciedlenia w zaplanowanych działaniach minimalizujących 
ewentualny wpływ. Po czterokrotnym wezwaniu do złożenia wyjaśnień i próbie 
uzupełnienia raportu wnioskodawca zdecydował o zmianie wykonawcy raportu. 
Ostatecznie po sześciokrotnym wezwaniu do złożenia wyjaśnień udało się sformu-
łować warunki realizacji przedsięwzięcia w taki sposób, aby wyeliminować zna-
czące oddziaływanie na przedmiot ochrony w granicach obszaru Natura 2000.

Analiza powyższych przypadków wykazuje, że powinno się zwrócić szczegól-
ną uwagę na zawartość merytoryczną raportu, zwłaszcza w przypadkach, gdy doko-
nywana jest ocena siedliskowa. Ułatwi to inwestowanie na obszarach Natura 2000.

Czego brakuje w raportach?

Poniżej przedstawiono kilka uwag, na które warto zwróć uwagę zarówno przy 
analizie raportu w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach, przy odbiorze takiej dokumentacji dla 
inwestycji własnej, jak też przy konstruowaniu zlecenia na jej wykonanie.
1. Raport powinien zawierać opis przedsięwzięcia – w sposób czytelny i zrozu-

miały przedstawiać wszystkie elementy objęte planowanym zamierzeniem. 
Nie można dopuścić do rozbieżności między zakresem przedstawianym wcze-
śniej w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i wniosku o wydanie decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach, a treścią raportu. Przy inwestycjach 
liniowych (drogi, kanalizacja, wodociągi) ważne jest, aby pokazać w sposób 
jasny i nie budzący wątpliwości lokalizację inwestycji, teren objęty pracami 
budowlanymi i charakterystykę planowanych prac. Informacje dotyczące opi-
su przedsięwzięcia mają bowiem przełożenie na pozostałe rozdziały raportu 
– zwłaszcza określenie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.
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3 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska – punkt ten powinien być szcze-
gólnie wzięty pod uwagę przy realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000 
lub innych obszarach chronionych. Opis ten powinien opierać się nie tylko 
na istniejących ogólnych danych opisowych czy inwentaryzacyjnych, ale 
również na ich zweryfi kowaniu w terenie. Raport powinien jednoznacznie 
wskazywać, czy w miejscu realizacji inwestycji występują siedliska przy-
rodnicze i siedliska gatunków, stanowiących przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000. Prawidłowo przygotowana dokumentacja na potrzeby realizacji 
inwestycji poprzedzona jest inwentaryzacją przyrodniczą, przeprowadzoną 
we właściwej dla przedmiotu ochrony porze roku, a jej wyniki przedstawione 
są w sposób grafi czny i kartografi czny. Jeśli natomiast istnieją już jakieś dane 
inwentaryzacyjne, to należałoby je zweryfi kować w terenie. Niedopuszczalne 
jest, aby raport o oddziaływaniu na środowisko/ obszar Natura 2000 opierał 
się na ogólnych zapisach dla całego regionu, a nie obejmował charakterystyki 
konkretnego miejsca, gdzie ma być usytuowane przedsięwzięcie. Jeden z ra-
portów, przygotowany dla inwestycji polegającej na budowie domu z funkcją 
usług turystycznych na Półwyspie Helskim, odnosił się do opisu całego ob-
szaru „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH 220032 oraz przyrody Nadmor-
skiego Parku Krajobrazowego, nie wskazując ani jednym zdaniem, czy któreś 
z opisywanych siedlisk przyrodniczych znajduje się w sąsiedztwie inwestycji, 
w zasięgu jej oddziaływania. Należy więc zwracać uwagę, że raport powinien 
umożliwiać precyzyjne określenie relacji „REALIZOWANA INWESTYCJA 
– PRZEDMIOT OCHRONY W OBSZARZE NATURA 2000”.

3. Niezwykle ważny jest rozdział dotyczący oddziaływania na środowisko wy-
branego przez wnioskodawcę wariantu, w powiązaniu z przedstawieniem 
wariantów realizacji przedsięwzięcia: proponowanego przez wnioskodawcę, 
racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla śro-
dowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Należy zwrócić uwagę, iż celem 
wariantowania w ocenie siedliskowej jest dążenie do znalezienia rozwiązania, 
które pozwoli na wyeliminowanie znaczącego oddziaływania na cele ochro-
ny obszaru Natura 2000 (nie na wszystkie elementy środowiska, ale na cele 
ochrony obszaru Natura 2000!). Ocena oddziaływania wariantu wybranego 
przez wnioskodawcę powinna wykazać brak znaczącego oddziaływania 
na obszar Natura 2000. Wnioski z tego rozdziału powinny prowadzić do ko-
nieczności zastosowania ewentualnych środków minimalizujących negatyw-
ne oddziaływanie. Jeśli nie da się ich zastosować lub pomimo ich zastosowa-
nia nadal oddziaływanie ma charakter znaczący, to trzeba szukać rozwiązania 
alternatywnego i dla niego ponownie dokonać oceny.
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34. W analizie wpływu na cele ochrony obszarów Natura 2000 autorzy raportów 
nie odnoszą skutków realizacji przedsięwzięcia do „właściwego stanu ochro-
ny siedliska przyrodniczego lub gatunku”, który jest poddany oddziaływaniu 
generowanemu przez projektowane przedsięwzięcie.

5. Jednym z najczęściej powtarzanych błędów w raportach jest nierzetelne po-
dejście do środków minimalizujących negatywne oddziaływanie przedsię-
wzięcia. Niejednokrotnie są to ogólne zapisy wskazujące np. „prace budow-
lane należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków”. Nie zawsze 
jednak zapis ten ma uzasadnienie. Czasami wystarczy ograniczenie to odnieść 
do niektórych tylko prac, a czasami zróżnicować ten zapis do konkretnych od-
cinków inwestycji. Pojawiające się w raportach środki ograniczające negatyw-
ne oddziaływanie są nieprecyzyjne, nie odnoszą się do konkretnych uwarun-
kowań lokalnych, a czasami stanowią zbędne ograniczenia realizacji projektu, 
nie mając wcale uzasadnienia merytorycznego.

6. W przypadku, gdy rozwiązań alternatywnych nie ma, a inwestycja spełnia 
przesłanki nadrzędnego interesu publicznego, konieczna jest jeszcze grun-
towna analiza rozwiązań kompensujących. Jeśli dochodzi do takiej sytu-
acji, z praktycznego punktu widzenia celowym wydaje się, aby informacje 
dotyczące oddziaływania na obszar Natura 2000, wraz z analizą wynikającą 
z art. 6.4 DS, były przedstawione organom jako część raportu o oddziaływa-
niu na środowisko w formie odrębnego rozdziału lub aneksu, co ułatwi anali-
zę i sporządzanie tzw. Standardowego Formularza Komunikacyjnego4.

3.3. Sukces inwestycyjny

Przypadek 1…

W gminie Koczała zaplanowano przedsięwzięcie polegające na turystycznym za-
gospodarowaniu terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Dymno, które ma zostać 
zrealizowane w ramach projektu: „Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogól-

4 Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy OOP regionalny dyrektor ochrony środowiska składa Generalne-
mu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacje o ustalonym zakresie kompensacji przyrodni-
czej oraz o jej wykonaniu. Sposób i formę składania informacji określa Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania infor-
macji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64 poz. 402).
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3 nodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człu-
chów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica”. Przedsięwzięcie usy-
tuowano w południowej części obszaru Natura 2000 – PLH220069 Jezioro Dymno, 
gdzie przedmiotem ochrony są m.in. twardowodne oligo- i mezotrofi czne zbiorni-
ki wodne z podwodnymi łąkami ramienic (3140).

Oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dokonano w ramach postępo-
wania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgod-
nie z procedurą II grupy przedsięwzięć. Po uzyskaniu opinii RDOŚ w Gdańsku 
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, Wójt 
Gminy Koczała wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 „Jezioro Dymno”. 
W raporcie przedstawiono opis planowanego przedsięwzięcia, opis wariantów, 
w tym wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, dokonano analizy oddzia-
ływania na przedmiot ochrony, zwłaszcza jeziora ramienicowe. Zidentyfi ko-
wano siedliska przyrodnicze w zasięgu oddziaływania inwestycji i określono 
zagrożenia wynikające z realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia 
z uwzględnieniem wpływu na właściwy stan ochrony siedliska. Oszacowano, 
iż największym zagrożeniem dla jeziora ramienicowego jest: tworzenie obsza-
rów pozbawionych roślinności zanurzonej, zasypywanie roślin wodnych przez 
krzemionkę i materię organiczną podczas spływu powierzchniowego ze zlew-
ni, dostawa azotu i fosforu, przebudowa składu gatunkowego w płatach ramie-
nic – wzrost udziału konkurencyjnych roślin naczyniowych. Analiza wariantów 
wykazała, że wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant po-
legający na ograniczeniu inwestycji poprzez rezygnację z budowy amfi teatru 
i dwóch wiat, redukcję ilości miejsc postojowych z 20 do 10 oraz liczby miejsc 
na polu karawaningowym z 20 do 10. Przyjęcie tego wariantu spowoduje m.in. 3 
razy mniejszą dostawę fosforu i 2 razy mniejszą dostawę azotu do jeziora, wpro-
wadzenie ilości fosforu do jeziora w ciągu roku na poziomie 0,9% bilansu tego 
pierwiastka, obciążenie fosforem w rejonie inwestycji mieszczące się w grani-
cach zdolności wiązania tego pierwiastka przez ramienice. Ostatecznie wniosko-
dawca (Gmina Koczała) decyduje się na wariant najkorzystniejszy dla środowi-
ska. Przedsięwzięcie zostało ograniczone, ale nie zmniejszyło to jakości całego 
projektu. Infrastruktura nad Jez. Dymno jest tylko częścią zamierzenia, obejmu-
jącego wiele zadań inwestycyjnych, mających na celu aktywizację turystyczną 
regionu objętego projektem. Pokazany przypadek stanowi przykład możliwości 
pogodzenia obu interesów, a osiągnięcie kompromisu na rzecz ochrony obszaru 
Natura 2000 może stać się za równo wizytówką ekologiczną gminy, jak i wizy-
tówką całego projektu.
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3Przypadek 2…

Innym przykładem kompromisu na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 jest budo-
wa przystani rybackiej w Mechelinkach, w gminie Kosakowo. Przystań położona 
jest w odległości ok. 250 m na południe od granic rezerwatu przyrody „Meche-
lińskie Łąki”, który stanowi jeden z cenniejszych fragmentów obszarów Natura 
2000 PLH„Zatoka Pucka i Półwysep Helski” oraz PLB„Zatoka Pucka”, obejmuje 
mozaikę siedlisk wydmowych i solnisk bagiennych, stanowiąc jednocześnie miej-
sce koncentracji ptaków. Rezerwat usytuowany jest pomiędzy miejscowościami 
Rewa a Mechelinki, przez co poddany jest olbrzymiej presji turystycznej w okresie 
letnim. Niemniej jednak pierwotna wersja raportu w ogóle nie zawierała analizy 
wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, opierającej się o wnioski z roz-
poznania w terenie. Po uzupełnieniu dokumentacji wykazano, że przebudowa 
przystani może mieć pośredni niekorzystny wpływ na przedmiot ochrony w gra-
nicach rezerwatu przyrody i obszarów Natura 2000, poprzez podniesienie atrak-
cyjności turystycznej terenu, co spowoduje zwiększenie presji na obszary chro-
nione. W celu ograniczenia zidentyfi kowanego oddziaływania zaproponowano 
środki ograniczające negatywne oddziaływanie w postaci m.in.:

na etapie eksploatacji przystani należy zaplanować działania polegające na • 
ograniczeniu penetracji turystycznej rezerwatu przyrody „Mechelińskie 
Łąki”. W tym celu należy zapewnić dozór rezerwatu (patrole minimum dwa 
razy dziennie) w okresie od dnia 1 kwietnia do 14 czerwca, a w okresie wzmo-
żonego ruchu turystycznego t.j. w okresie od 15 czerwca do 15 września nale-
ży zapewnić 12-godzinny dozór przy wejściach do rezerwatu;
na terenie przystani rybackiej należy umieścić tablice informacyjne, wskazu-• 
jące na walory przyrodnicze rezerwatu przyrody „Mechelińskie Łąki” i ob-
szarów Natura 2000 wraz z informacją o zakazie poruszania się po terenie 
rezerwatu i z wyjaśnieniem konieczności ograniczeń w tym zakresie.

Ustalono, iż działania takie sprawdziły się podczas pilotażowego dozoru rezer-
watu w prowadzonego od 2008 roku przez organizację pozarządową. Po przepro-
wadzonej ocenie stwierdzono więc, że przy zapewnieniu ww. środków przedsię-
wzięcie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000.

Trzeba zwrócić uwagę na relację podanych przykładów w odniesieniu do wy-
jaśnianych w tym rozdziale przepisów i problemów. Oba przypadki analizowane 
były w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach i przedmiotem analizy były nie tylko obszary Natura 2000. W obu przy-
padkach analiza wykazała brak znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, 
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3 ale dopiero przy uwzględnieniu środków minimalizujących lub też przy wyborze 
innego wariantu przedsięwzięcia.

Analizując oba przypadki warto wrócić do przedstawianych w podrozdziale 
3.1 schematów grupy II i przemyśleć, które etapy oceny w rozumieniu DS. miały 
zastosowanie, roli wyników tych etapów w dalszym procesie decyzyjnym oraz 
funkcji raportu w takim postępowaniu.

Przypadek 3…

Przykładem inwestycji, gdzie przeprowadzona ocena wykazała znaczące oddzia-
ływanie na obszar Natura 2000 jest budowa przeprawy mostowej przez rzekę 
Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90. Pomimo 
wielu trudności na etapie oceny oddziaływania na środowisko, inwestycję udało 
się rozpocząć. Należy jednak zaznaczyć, iż zgoda na realizację przedsięwzięcia 
wymagała pełnej oceny, o której mówi zarówno art. 6.3 jak i 6.4 DS.

1. Rozpoznanie
Wójt Gminy Kwidzyn, po zasięgnięciu opinii RDOŚ w Gdańsku wydał posta-

nowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu na obszary Natura 2000.

2. Ocena właściwa
Zidentyfi kowane w trakcie oceny znaczące oddziaływanie na obszar Natura 

2000 dotyczyło obszaru Dolina Dolnej Wisły PLB040003. Jak wynika z dokumenta-
cji zgromadzonej w trakcie toczących się postępowań w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, a później także w ramach ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko, w zasięgu oddziaływania inwestycji – wszystkich 
analizowanych wariantach lokalizacji przeprawy mostowej, znajdowała się piasz-
czysta łacha o powierzchni, przy niskich stanach wody ok. 2 ha, zasiedlona przez 
lęgowe kolonie rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) i rybitwy białoczelnej (Sterna 
albifrons). Wyspa zmienia swoje położenie w zależności od stanu wody w Wiśle. 
W 2007r. na wyspie notowano 25 gniazd rybitwy rzecznej oraz 5 gniazd rybitwy 
białoczelnej i stwierdzono, iż pomimo zastosowania wszelkich działań minimali-
zujących niekorzystne oddziaływanie nie da się uniknąć znaczącego wpływu na te 
gatunki. Zgodnie z obowiązującym SDF populacja rybitwy rzecznej w granicach 
obszaru Dolina Dolnej Wisły liczy 210 par, natomiast populacja rybitwy białoczel-
nej – 30 par. W tej sytuacji przyjęto, iż w odniesieniu do danych w SDF zniszcze-
nie kolonii lęgowej w rejonie Kwidzyna stanowić będzie zmniejszenie liczebności 
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3populacji na poziomie ok. 11,9% dla rybitwy rzecznej i ok. 16,7% dla rybitwy bia-
łoczelnej. Tym samym uznano, że realizacja inwestycji wpłynie znacząco na przed-
miot i cel ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły. W raporcie zawarto 
również wyniki inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych 
oraz gatunków objętych ochroną.

3. Analiza wariantów alternatywnych
Jak wynika z raportu o oddziaływaniu na środowisko, nie można wytyczyć 

trasy przeprawy mostowej bez kolizji z obszarem Natura 2000. Każdy potencjalny 
przebieg trasy z rejonu Kwidzyna w kierunku drogi krajowej nr 1 (tym samym 
autostrady A1) musi wiązać się z przekroczeniem rzeki Wisły. Inne warianty loka-
lizacyjne w celu uniknięcia kolizji z obszarem Natura 2000 nie mogły być wzięte 
pod uwagę, gdyż w całym swym przebiegu w granicach województwa pomor-
skiego Wisła jest w granicach obszarów Natura 2000, a funkcjonujące przeprawy 
mostowe w Grudziądzu (DK nr 16), w Knybawie pod Tczewem (DK nr 22), zabyt-
kowy most w Lisewie Malborskim i most w Kiezmarku, nie są w stanie zaspokoić 
potrzeb połączenia w kierunku zachodnim. Najbliżej położone przeprawy mosto-
we: w Grudziądzu i Knybawie oddalone są od siebie w linii prostej o ok. 64 km, 
a projektowany most w rejonie Kwidzyna powstać ma mniej więcej w połowie 
odległości między nimi. Szczegółowej analizie, w raporcie oddziaływania na śro-
dowisko poddano 3 warianty przebiegu trasy. Z przeprowadzonej analizy wynika, 
iż wpływ wszystkich trzech wariantów lokalizacyjnych na elementy środowiska, 
także w zakresie przecięcia obszarów Natura 2000, zniszczenia siedlisk przyrod-
niczych, wpływu na gatunki ptaków z załącznika I DP jest porównywalny. Poza 
przebiegiem trasy, wariantowaniu poddano rozwiązania techniczne konstrukcji 
mostu oraz przekroju poprzecznego na moście. Analiza wariantu zerowego, pole-
gającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, opiera się na użytkowaniu prze-
praw promowych w Korzeniewie i Gniewie. Ruch na przeprawach promowych 
uzależniony jest od warunków pogodowych i ograniczony nośnością i przepusto-
wością promów. Nie umożliwia więc spełnienia celu inwestycji, który zapewnić 
ma szybki i sprawny dostęp do Kwidzyna i zapewnić płynność komunikacyjną 
obu brzegów Wisły.

4a. Analiza nadrzędnego celu publicznego
Uznano, że przedsięwzięcie wynika z koniecznych wymogów nadrzędnego 

interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodar-
czym. Budowa mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna, łączącego dwie rozdzie-
lone rzeką części województwa, umożliwiającego dostęp gminom nadwiślańskim 
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transportu w województwie pomorskim na lata 2007–2020”, celu: „poprawa dostęp-
ności transportowej”, działania: „poprawa zewnętrznej dostępności transportowej 
województwa”, przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 604/
XXVI/08 z dnia 29.09.2008 r. Wymogi te sprecyzowano jako:

konieczność połączenia sąsiadujących obszarów oddzielonych rzeką, z któ-• 
rych strona wschodnia – Miasto Kwidzyn ma duże znaczenie dla mieszkań-
ców strony zachodniej jako miejsce nauki, opieki zdrowotnej, pracy;
konieczność dostępu do rozwiniętego układu drogowego – drogi krajowej • 
nr 1 i autostrady A1 i połączenie miasta Kwidzyna z układem drogowym kra-
ju w kierunku portów Gdynia–Gdańsk, oraz kierunku: środkowa i południo-
wa Polska;
możliwość rozwoju gospodarczego miasta Kwidzyn uzależnionego od roz-• 
woju układu drogowego;
skrócenie czasu dojazdu z Kwidzyna do węzła dróg krajowych 22 i 1 w Czar-• 
linie o 30%, a czasu dojazdu do Gniewu o 80%.

4. Ocena środków kompensujących
Zapewniono kompensację przyrodniczą, polegającą na zakotwiczeniu na rze-

ce Wiśle, w odległości około 2,5 km na północ od miejsca planowanego przedsię-
wzięcia, 2 barek, pełniących funkcję sztucznych wysp, równie atrakcyjnych dla 
ptaków jak wyspy naturalne. Barki miały mieć wymiary minimum 30–40 m długo-
ści i 6–7 m szerokości i być wypełnione piaskiem lub żwirem do wysokości 30–50 
cm poniżej krawędzi burty. Powinny być zakotwiczone w miarę możliwości na 
środku rzeki lub w oddaleniu co najmniej 70 m od brzegu Wisły. Barki powinny 
zostać zakotwiczone do 15 kwietnia i pozostać w tym miejscu do 31 sierpnia. Miej-
sce kotwiczenia barek będzie uzgodnione z zarządcą rzeki, czyli Regionalnym Za-
rządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Każdego roku na okres zimy barki mu-
szą być odholowane do portu (np. w Korzeniewie) lub w inne bezpieczne miejsce 
i wrócić na rzekę do 15 kwietnia. Barki zakotwiczono w połowie kwietnia 2010r. 
W sezonie 2010r. ustawione w ramach działań kompensacyjnych barki stanowiły 
na Wiśle jedno z niewielu miejsc lęgowych rybitw. Wysokie stany wody w rzece 
Wiśle, związane z przejściem fal powodziowych na terenie Polski, spowodowały 
brak występowania łach w dolnym odcinku rzeki. Przeprowadzona wizja wzdłuż 
biegu Wisły (podczas lotu śmigłowcem 07.06.2010r.) wykazała brak corocznie wy-
stępujących łach na Wiśle, poza łachą w ujściu rzeki w rejonie rezerwatu „Mewia 
Łacha”. Stan ten spowodował, że skuteczność zaproponowanych działań kom-
pensacyjnych, biorąc pod uwagę brak zależności zachowania miejsc lęgowych 
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na barkach od stanów wody w rzece, jest duża. Z dokumentacji zgromadzonej 
w trakcie prowadzonego nadzoru nad kompensacją przyrodniczą wynika, że do-
szło do efektywnego zasiedlenia barek przez wiele par rybitwy rzecznej, rybitwy 
białoczelnej i śmieszki. Aktualnie rozpoczęto prace budowlane związane z reali-
zacją inwestycji.

Fot. 2. [AM]
Barki na Wiśle w czasie 
powodzi 2010 r.

Inwestowanie na obszarach Natura 2000 jest możliwe. 

Gdy możliwe jest wystąpienie znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000 niezbęd- 
na jest RZETELNA OCENA.

Konieczność przeprowadzenia oceny wynika z przepisów Dyrektywy Siedliskowej, która  
była podstawą tworzenia polskich procedur przeprowadzania oceny oddziaływania na 
obszar Natura 2000.

Dobór odpowiedniej procedury zależy od kwalifi kacji przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcia „niekwalifi kowane” też mogą wymagać oceny, jeśli mogą znacząco od- 
działywać na obszar Natura 2000.

PODSUMOWANIE





Gospodarowanie 
na obszarach 
Natura 2000 4





75KOMPENDIUM WIEDZY O SIECI NATURA 2000 DLA SAMORZĄDU

4

Wybrane oddziaływania inwestycji na przedmioty ochrony sieci Natura  
2000.

Inwestycje i działania warte wspierania. 

Obowiązki w zakresie gospodarki wodnej, jakie nakłada na władze samo- 
rządowe prawo polskie i UE.

Pozwolenie wodnoprawne jako specjalistyczny instrument administracyjny  
samorządu lokalnego.

Dofi nansowanie „pro-naturowych” działań sektora rybackiego wspierają- 
cych zrównoważony rozwój regionu.

Dobre praktyki. 

Programy rolno-środowiskowe i inna możliwość wsparcia. 

W jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą przyczynić się do  
rozpropagowania wśród rolników informacji o programach rolno środowi-
skowych.

Rola samorządów w ochronie zadrzewień. 

Dobre praktyki. 

Co to jest las i gospodarka leśna. 

Gospodarka leśna a zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów  
Natura 2000.

Rola starosty w realizacji pro-naturowej gospodarki leśnej. 

Zadania gminy w planowaniu zalesiania. 

TU ZNAJDZIESZ
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4.1. Gospodarka wodna

Gospodarka wodna – to dział gospodarki narodowej obejmujący zagadnienia do-
starczania różnym dziedzinom gospodarki wody użytkowej odpowiedniej jakości 
i w odpowiednich ilościach, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony te-
rytorium kraju przed powodziami, optymalnego zarządzania oraz oszczędnego 
gospodarowania zasobami.

Wybrane oddziaływania inwestycji na przedmioty ochrony sieci Natura 2000

Tab. 7. Przykładowy wpływ inwestycji z zakresu gospodarki wodnej na przedmioty ochrony sieci 
Natura 2000

Typ inwestycji Wpływ inwestycji na obszary Natura 2000

Przegradza-
nie koryt 
rzecznych

– przerwanie ciągłości ekologicznej rzeki i fragmentacja populacji ryb poprzez stworzenie bariery 
migracyjnej,

– zmiany warunków hydrologicznych i fi zykochemicznych cieku powyżej i poniżej zapory,
– zatrzymywanie transportu rumowiska poniżej przegrody,
– kumulacja zanieczyszczeń w zbiorniku retencyjnym,
– likwidacja naturalnych wahań przepływów,
– niszczenie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na skutek zalania,
– znaczna modyfi kacja naturalnego charakteru rzek i pogorszenie jakości ekosystemów wodnych,

! równie niekorzystne może być zaprzestanie piętrzenia w miejscach, gdzie odbywało się ono 
od kilkudziesięciu, kilkuset lat. Nagłe obniżenie poziomu wód spowodować może bezpowrotne 
zniszczenie siedlisk wykształconych na skutek piętrzenia wód przez istniejące budowle 
hydrotechniczne.

Mała retencja + zahamowania procesu obniżania się poziomu wód gruntowych i zapobieganie przesuszaniu 
gruntów,

+ spowolnienie procesu degradacji gleb torfowych (murszenia),
+ wzrost wilgotności przesuszonych gleb przyczyni się do zwiększenia produkcyjności użytków 

zielonych,
+ zahamowanie zanikania chronionych w obszarach Natura 2000 siedlisk łęgowych i innych siedlisk 

zależnych od odpowiednio wysokiego poziomu wód gruntowych,
+ poprawa warunków wilgotnościowych w siedliskach borów sosnowych oraz powstrzymanie 

zanikania ekosystemów śródleśnych związanych ze środowiskiem wodnym,
+ zwiększenie objętości hodowlanej ryb,
+ zwiększenie potencjału czynnika wodnego w turystycznej ofercie regionu,
+ zachowanie i odtworzenie oczek wodnych, starorzeczy,
+ utrzymanie naturalnych terenów zalewowych,
– nadmierne zabagnianie terenów przyległych,
– zalanie cennych torfowisk mechowiskowych, zalanie i zniszczenie źródlisk,
– powstanie trwałych zalewów w przyjeziornych częściach lasów,
– fragmentacja siedlisk i utrudnienie wędrówek ryb.
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Typ inwestycji Wpływ inwestycji na obszary Natura 2000

Regulacja 
rzek 
i potoków

– trwałe pogorszenie jakości przyrodniczej terenów przyległych do rzeki,
– niszczenia siedlisk hydrogenicznych typowych dla dolin rzecznych i miejsc bytowania zwierząt,
– ograniczenie możliwość powstawania meandrów i starorzeczy,
– niszczenie tarlisk ryb,
– niszczenie miejsc lęgowych i żerowiskowych ptaków,
– likwidacja okresowych, naturalnych zalewów,
– zmiany stosunków wodnych w dolinie, szczególnie na zawalu,
– zwiększanie zagrożenia powodziowego poniżej uregulowanego odcinka wskutek przyspieszenia 

spływu,
– przerwanie ciągłości ekologicznej rzeki.

Ujęcia wód – obniżenie lustra wód powierzchniowych (przy ujęciach wód powierzchniowych),
– wysychanie biotopów wodno-błotnych (przy ujęciach wód powierzchniowych),
– obniżenia zwierciadła wód podziemnych,
– zanik wypływów wód gruntowych zasilających wody powierzchniowe,
– zwiększenie strefy aeracji (napowietrzania) a co za tym idzie uaktywnienie się procesów 

chemicznych ługowania węglanów oraz utleniania siarczków żelaza i manganu,
– wzrost twardości wody i ogólnej mineralizacji wody oraz koncentracji jonów żelaza i manganu.

Oczyszczalnie 
ścieków

– niszczenie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000 – w trakcie realizacji inwestycji,

– ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia środowiska osadami pościekowymi,
– ew. zaburzenie układu hydrologicznego i parametrów przepływów w odbiornikach,
– niebezpieczeństwo obniżenia jakości fi zyko-chemicznej wód odbiornika,
– eutrofi zacja wód odbiornika,
+ poprawa gospodarki wodno-ściekowej w regionie i ograniczenie niekontrolowanego 

przedostawania się do środowiska nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Stawy 
pstrągowe

Zbyt mały przepływ w stosunku do ilości ryb:
– gromadzenie się dużej ilości materii organicznej wiążące się z zagrożeniem zanieczyszczenia 

odbiornika wód pohodowlanych (rzeki),
+ mniejsze ryzyko zaburzenia reżimu hydrologicznego cieku.
Zbyt duży przepływ w stosunku do ilości ryb:
– zaburzenie reżimu hydrologicznego cieku,
– oddziaływanie skumulowane wielu gospodarstw – duża presja na pobór wód mogąca 

spowodować defi cyt wód powierzchniowych na tym obszarze,
+ mniejsze stężenie produktów przemiany materii zmniejszające niebezpieczeństwo 

zanieczyszczenia wód odbiornika wód pohodowlanych.

Ziemne stawy 
karpiowe

+ odgrywają ważną rolę w tzw. „małej retencji” stabilizując warunki hydrologiczne panujące w danej 
zlewni,

+ stabilizują przepływ wody w rzekach przejmując jej nadmiar w okresie wiosennego spływu wód 
i oddając wodę w okresie letnim (przesiąki) i jesiennym, gdy występuje niedobór opadów,

+ zapewniają stabilizację poziomu wód gruntowych na terenach bezpośredniego sąsiedztwa,
+ w okresach zagrożenia powodziowego akumulują znaczne ilości wody opadowej, a sprawny 

system rowów rozprowadzających wodę w gospodarstwie zapobiega lokalnym podtopieniom,
+ stanowią ważny i cenny element tradycyjnego krajobrazu wiejskiego i odgrywają ważną rolę 

w zachowaniu różnorodności biologicznej,
+ tworzą liczne siedliska dla roślin i zwierząt chronionych,
+ w niektórych regionach kraju obszary sieci Natura 2000 wyznaczone zostały właśnie dzięki 

zlokalizowaniu w ich granicach dużych kompleksów ziemnych stawów karpiowych, na których 
występują, licznie rzadkie i cenne gatunki roślin i zwierząt,

– ujemne skutki piętrzenia objawiają się nadmiernym uwilgotnieniem profi lu glebowego, 
powstaniem procesów beztlenowych i degradacją roślinności,

– mogą powodować przesuszenia gleb wynikające głównie z nieprawidłowego działania urządzeń 
melioracyjnych, a najczęściej z braku ich racjonalnej eksploatacji.
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Zrównoważony rozwój gminy i zyski płynące z ekorozwoju zależą między innymi od właściwej oceny pla-
nowanych inwestycji w zakresie gospodarki wodnej i wspierania przedsięwzięć najbardziej przyjaznych 
naturalnym zasobom przyrodniczym regionu.

Inwestycje i działania warte wspierania

W zakresie przegradzania koryt rzecznych:
budowa przepławek przywracających drożność rzek;• 
remonty budowli piętrzących i utrzymywanie istniejących od wielu lat piętrzeń.• 

Mała retencja:
wykorzystanie ekosystemów wodno-błotnych jako naturalnych obiektów re-• 
tencyjnych;
wykorzystanie stawów rybnych i oczek wodnych jako miejsc retencji;• 
wykorzystanie istniejących wyrobisk jako zbiorników retencyjnych;• 
wprowadzanie nadrzecznych pasów ochronnych;• 
zakładanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych;• 
utrzymanie naturalnego charakteru dolin rzecznych;• 
tworzenie stref buforowych wokół zbiorników.• 

Fot. 3. [TW]
Przykład małej retencji 
na śródleśnym cieku
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prawidłowy wybór lokalizacji – oczyszczalnie są obiektami projektowanymi • 
na wiele lat, z tym się wiąże długotrwałe oddziaływanie na otoczenie – poten-
cjalna uciążliwość dla mieszkańców oraz środowiska naturalnego; odbiorni-
kiem ścieków oczyszczonych powinien być zbiornik (lub rzeka) odpowiednio 
duży w stosunku do ilości odprowadzanych ścieków co pozwoli uniknąć dra-
stycznych zmian w parametrach przepływu rzeki lub w układzie hydrolo-
gicznym zbiornika;
odpowiedni dobór technologii zapewniających oczyszczanie ścieków na od-• 
powiednim, wysokim poziomie, zgodnym z parametrami zawartymi w po-
zwoleniu wodno-prawnym;
właściwy dobór sposobu przeróbki oraz końcowego unieszkodliwiania osa-• 
dów ściekowych;
rozpatrzenie możliwości wykorzystania osadów ściekowych na cele ener-• 
getyczne;
zagospodarowanie osadów ściekowych przez wykorzystanie ich właściwości • 
nawozowych (kompostowanie).

Akwakultura:
dążenie do zapewnienia zrównoważonego i dalszego rozwoju akwakultury • 
słodkowodnej, w szczególności poprzez modernizację istniejących obiektów;
dbanie o rozwój akwakultury poprzez promocję akwakultury tradycyjnej • 
(jako jednej z bardziej „pro-naturowych” działalności człowieka), prowadzo-
nej w sposób ekstensywny oraz wykorzystywanie tej działalności jako dosko-
nałego sposobu promowania zrównoważonego rozwoju gmin, ekoturystyki 
i produktów regionalnych.

Ważniejsze wspólnotowe i krajowe akty prawne oraz wynikające z nich kompetencje i za-
dania jednostek samorządu terytorialnego i administratorów wód w zakresie gospodarki 
wodnej

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wod-
nej – zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW).

Najważniejszymi zadaniami władz samorządowych oraz administratorów 
wód, w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej, są:
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hydrotechnicznych pod kątem oddziaływania na środowisko wodne ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kwestii wędrówek organizmów wodnych;
wypracowanie procedur oceny i weryfi kacji warunków technicznych dla bu-• 
dowli hydrotechnicznych budowanych w celu regulacji cieków (funkcja prze-
ciwpowodziowa), retencji wód (program małej retencji) oraz energetyki wod-
nej (małe elektrownie wodne);
udrażnianie szlaków wędrówek organizmów wodnych, poprzez budowę • 
przepławek dla ryb w ramach remontów istniejących budowli wodnych lub 
przy odnawiania pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód;
rozwój infrastruktury dla rozwoju rekreacji wodnej.• 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim – Dyrektywa 
Powodziowa.

W projekcie przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019), dostosowującej polskie 
prawo do zapisów zawartych w Dyrektywie Powodziowej, przewidziano pewne 
ograniczenia nakładane na administrację samorządową:

obszary szczególnie zagrożone podlegać będą wyłączeniu od robót i czynno-• 
ści utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 
tym żywiołem;
mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (opracowa-• 
ne przez państwa członkowskie) będą musiały być uwzględniane przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, przygotowujące plany zagospodarowania 
przestrzennego.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (ustawa PW)

Tab. 8. Zadania samorządów wynikające z zapisów ustawy PW

Organ samorządu Zadania

Marszałek 
województwa

wykonywanie praw właścicielskich m.in. w stosunku do wód publicznych istotnych dla 
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności 
produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy

programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych realizowanych z udziałem środków Skarbu Państwa i urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych



Gospodarowanie na obszarach Natura 2000

81KOMPENDIUM WIEDZY O SIECI NATURA 2000 DLA SAMORZĄDU

4

Pozwolenie wodnoprawne czyli specjalistyczny instrument administracyjny samorządu lokalnego

Informacje, które warto znać:
Dokument ten wydaje w drodze decyzji starosta lub marszałek województwa • 
i to właśnie administracja samorządowa ustala cel i zakres korzystania z wód, 

Organ samorządu Zadania

Marszałek 
województwa

wykonywanie praw właścicielskich m.in. w stosunku do wód publicznych istotnych dla 
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności 
produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy

programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych realizowanych z udziałem środków Skarbu Państwa i urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych

wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód i wykonywanie 
urządzeń wodnych (patrz art. 140, ust.2 ustawy PW)

ustalanie, w drodze decyzji, linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg 
wodnych

prowadzenie ewidencji śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części, stanowiących 
własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 
a także ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

ustalanie, w drodze decyzji, wysokości opłaty melioracyjnej albo opłaty inwestycyjnej, 
proporcjonalnej do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają urządzenia 
melioracji wodnych szczegółowych

Wójt/burmistrz/
prezydent miasta

wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu 
poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz 
wydawanie decyzji zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu 
wody na gruncie

wypełniane obowiązków i zadań wynikających z krajowego programu oczyszczania 
ścieków komunalnych

prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk

Starosta wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód i wykonywanie 
urządzeń wodnych (z zastrzeżeniami art. 140, ust. 2 ustawy PW)

dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, w drodze 
decyzji, może nakazać usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych 
oraz z terenów znajdujących się w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie 
odpowietrznej

sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych
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4 warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu 
na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.
Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać przed uzyskaniem ostateczne-• 
go zezwolenia na rozpoczęcie inwestycji, a więc np. prawomocnej decyzji 
o udzieleniu pozwolenia na budowę.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydawane są przed wyda-• 
niem wymaganych pozwoleń wodnoprawnych – wydawanych na podstawie 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać przed uzyskaniem ostateczne-• 
go zezwolenia na rozpoczęcie inwestycję, a więc np. prawomocnej decyzji 
o udzieleniu pozwolenia na budowę.

Dofi nansowanie „pro-naturowych” działań sektora rybackiego wspierających zrównoważony 
rozwój regionu

Środki Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) przeznaczone dla Polski, dostępne są w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007–2013”.

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. nr 72 poz. 619 z późń. zm.) ustanawia podstawowe ramy 
prawne do wdrażania Programu Operacyjnego. Wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, umożliwia 
ubieganie się o pomoc fi nansową w ramach PO RYBY 2007–2013.

Fot. 4. [JJ]
Tradycyjne rybactwo 
łodziowe też może liczyć 
na wsparcie UE
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4PO Ryby zawiera następujące osie priorytetowe zawierające działania mogące 
wspierać m.in. hodowle stawowe ryb.

Oś priorytetowa 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo 
i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, która obejmuje następujące środki:

inwestycje w chów i hodowlę ryb,• 
działania wodno-środowiskowe,• 
środki na rzecz zdrowia zwierząt,• 
rybołówstwo śródlądowe,• 
inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu.• 

Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 
która obejmuje następujące środki:

rozwój obszarów zależnych od rybactwa,• 
wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.• 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy fi nansowej na realizację środków objętych 
osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawarta w programie ope-
racyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” 
(Dz.U. nr 177 poz. 1371 z późń. zm.) precyzuje i określa istotną rolę jaką pełnią samorządy województwa, 
jako instytucje pośredniczące, w związku z wdrażaniem osi 4 PO RYBY 2007–2013:

nadzór nad lokalnymi grupami rybackimi (LGR),• 

weryfi kacji projektów operacji, przesłanych im przez LGR,• 

działalności informacyjna i promocyjna poświęcona osi priorytetowej 4.• 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania 
pomocy fi nansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwa-
kultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołów-
stwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz.U. 2009 
nr 147 poz. 1193 z późn. zm.) określa szczegółowo m.in.:

zasady przyznawania środków pomocowych przeznaczonych na inwestycje • 
w chów i hodowlę ryb;
zasady przyznawania rekompensat producentom w zamian za stosowanie • 
tradycyjnych metod produkcji wspomagających ochronę i poprawę stanu 
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4 środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności (w ramach środka „działania 
wodno-środowiskowe”);
m.in. stawkę rekompensat w przypadku położenia stawów danego gospo- !
darstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych or-
ganizmów wodnych na obszarze Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarze objętym inną forma 
ochrony przyrody – 600 zł/ha/rok powierzchni ewidencyjnej objętej ochroną.

Dobre praktyki

Korzystając z dotacji unijnych, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wybuduje 
sześć przepławek umożliwiających rybom wędrówkę wzdłuż rzek.

Jest to pierwsza w Polsce inicjatywa podjęta przez ZMiUW, która dzięki środkom 
unĳ nym przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz do tego, że 
istniejące stopnie wodne przestaną być barierą dla ryb wędrujących, w tym dla ga-
tunków będących przedmiotami ochrony w ramach sieci Natura 2000. Na inwesty-
cję przeznaczono 9,5 mln zł. z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”. Przepławki 
powstaną na trzech zachodniopomorskich rzekach: Mołstowej (w miejscowościach 
Grąd i Rzesznikowo), Wieprzy (w miejscowościach Gwiazdowo i Pomiłowo) i Par-
sęcie (w miejscowościach Żarnowo i Doble). Każda przepławka będzie wyposażona 
w elektroniczny system monitoringu (rejestratory i kamery wideo oraz ultradźwię-
kowe skanery), który pozwoli na ustalenie ilości, wielkości i gatunku przepływają-
cych tamtędy ryb. Inwestycja ma być zakończona do 15 czerwca 2012 roku.

Wybudowane przepławki przyczynią się do zwiększenia drożności rzek, sta-
nowiących siedliska gatunków chronionych w ramach europejskiej sieci N2000, 
a w zlewni których ustanowione zostały m.in. następujące obszary Natura 2000: 
(PLH320007) „Dorzecze Parsęty” czy PLH220038 „Dolina Wieprzy i Studnicy”.

Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach 
leśnych na terenach nizinnych” – współfi nansowany z Funduszu Spójności w ramach działania 3.1 Re-
tencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego III osi priorytetowej PO IiŚ, 
realizowany przez Lasy Państwowe.
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4Projekt stanowi doskonały przykład połączenia ochrony przyrody z działaniami, 
które służą redukowaniu zagrożenia powodziowego. Ma na celu retencję wód 
powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Pań-
stwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu 
rozwoju krajobrazu naturalnego. Główne założenia to wspieranie prośrodowisko-
wych metod retencjonowania wody w lasach, w tym: zwiększenie wykorzystania 
zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do 
pełnienia funkcji retencyjnych, budowa zbiorników małej retencji, spowolnianie 
obiegu wody w zlewniach za pomocą progów, bystrotoków, urządzeń piętrzących 
na ciekach, renaturyzacja mokradeł oraz ochrona hydrogenicznych siedlisk chro-
nionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000 między innymi poprzez zahamo-
wanie odpływu wód powierzchniowych.

Łączny koszt projektu to 195 200 000,00 PLN.
Projekt obejmuje 179 Nadleśnictw zlokalizowanych na terenach 17 RDLP.
Przewidywane efekty to wybudowanie ok. 3300 małych obiektów hydrotech-

nicznych o łącznej powierzchni oddziaływania 30 000 ha i objętości retencjonowa-
nej wody 31 mln m3.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu”.

Projekt, którego zakończenie zaplanowano na 2012 rok, zakłada m.in. budowę 
i przebudowę ok. 14,7 km kanalizacji sanitarnej, przebudowę ok. 8,8 km sie-
ci wodociągowej oraz budowę 6,8 km sieci kanalizacji deszczowej. W wyniku 
realizacji zadania do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zostanie podłączo-
nych 168 nowych użytkowników oraz obiekty wypoczynkowe odprowadzające 
ścieki od ok. 600 tzw. turystów równoważnych. Natomiast ze zmodernizowanej 
sieci wodociągowej i sanitarnej skorzystają wszyscy mieszkańcy Helu w ilości 
ok. 3,9 tys., jak również turyści odwiedzający Miasto, których liczbę szacuje 
się na ok. 400 tys. w skali roku. Realizacja dofi nansowanej z Unii Europejskiej 
inwestycji wodno-ściekowej przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpły-
wu na środowisko, w tym na obszary wyjątkowo cenne i objęte ochroną w ra-
mach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (PLB220005 „Zatoka Pucka” 
PLH220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”). Planowane działania inwesty-
cyjne i modernizacyjne służą poprawie jakości wód przybrzeżnych Morza Bał-
tyckiego i Zatoki Puckiej oraz pozytywnie wpływają na atrakcyjność regionu, 
przyczyniając się do zachowania i promowania potencjału przyrodniczego ob-
szaru Przedsięwzięcia.
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4 Dofi nansowanie wspólnotowe w ramach I osi priorytetowej, gospodarka 
wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynie-
sie 36 938 036,17 PLN.

Zakończył się Konkurs Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na środki unijne przeznaczone na rozwój obsza-
rów zależnych od rybactwa. Województwo Pomorskiego zdobyło w nim 300 mln zł (prawie 40% rozdyspo-
nowanej kwoty) w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”.

Na terenie Województwa Pomorskiego powstało 8 stowarzyszeń (Lokalnych • 
Grup Rybackich). Swoim zasięgiem objęły 64 pomorskie gminy powiatów: 
puckiego, wejherowskiego, bytowskiego, słupskiego, chojnickiego, człu-
chowskiego, kościerskiego, nowodworskiego, lęborskiego, kartuskiego oraz 
gdańskiego.
Każda z grup przygotowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju • 
Obszarów Rybackich. Wszystkie organizacje przystąpiły do konkursu, a wy-
brane organizacje podpiszą wkrótce umowy, które gwarantować będą środki 
na realizację pomysłów zawartych w strategiach. Pieniędzy zabrakło dla jed-
nej organizacji z Pomorza.
Lokalne Grupy Rybackie nie wybrane do fi nansowania w pierwszym nabo-• 
rze oraz nowopowstałe stowarzyszenia będą mieć jeszcze jedną szansę na po-
zyskanie środków Osi 4 PO RYBY. Drugi konkurs planowany jest już w roku 
2011. Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego, na Oś 4 w całym okresie 
programowania przeznaczonych jest 314 mln euro.

Lokalne Grupy Rybackie w woj. pomorskim działają m.in. na terenach gmin w ob-
rębie, których wyznaczono wiele obszarów chronionych w ramach europejskiej 
sieci Natura 2000. Dotacje unĳ ne wspierać będą działania LGR zmierzające w kie-
runku m.in.:

zrównoważonego rozwoju gmin i poprawy warunków życia mieszkańców,• 
ochrony i racjonalnego wykorzystywania lokalnych zasobów przyrodni-• 
czych,
rozwoju tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki rybackiej na wodach otwar-• 
tych,
powstrzymania postępującego procesu degradacji ekosystemów wodnych.• 
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4.2. Gospodarka rolna

Programy rolno-środowiskowe

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wspierane jest pro-środowiskowe 
gospodarowanie w rolnictwie. Rolnicy mogą starać się o dodatkowe środki fi nan-
sowe z różnych tytułów:

płatności bezpośrednie, które na ten moment nie są uzależnione od wielkości • 
produkcji, o przyznaniu płatności decyduje czy grunty są utrzymane w do-
brej kulturze rolnej zgodnie z wymogami ochrony przyrody – respektowanie 
przepisów dyrektyw: ptasiej i siedliskowej;
możliwość otrzymania przejściowych subwencji, które mają rekompensować • 
nakłady ponoszone przez rolników w celu spełnienia szczególnych, restryk-
cyjnych, ustanowionych przepisami unĳ nymi norm weterynaryjnych, higie-
nicznych, środowiskowych;
na obszarach ze specjalnymi ograniczeniami środowiskowymi (AER) – na ten • 
moment dotyczącymi obszarów Natura 2000 – wprowadza się systemy kom-
pensacji, które pomagają rolnikom w dostosowaniu metod gospodarowania 
do zakresu przekraczającego ogólne zasady dobrej praktyki rolniczej;

Fot. 5. [AW]
Ekstensywne użytkowanie 
łąk w obszarze Natura 2000
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4 wsparcie z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych, a w ich ra-• 
mach między innymi z racji gospodarowania zgodnego z zasadami rolnictwa 
ekologicznego.

Warunkiem otrzymywania płatności rolnośrodowiskowych jest zobowiązanie do realizacji programu rol-
nośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej; przestrzeganie 
na obszarze całego gospodarstwa rolnego podstawowych wymagań, które muszą być przestrzegane 
przy prowadzeniu działalności rolniczej (związanych w szczególności z ochroną środowiska) oraz prze-
strzeganie wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.

W ramach programu rolnośrodowiskowego na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013) 
można realizować:

5 pakiet rolnośrodowiskowy „ochrona zagrożonych gatunków ptaków • 
i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000” – podstawowym wa-
runkiem przystąpienia do tego pakietu jest sporządzenie dokumentacji 
przyrodniczej;
4 pakiet rolnośrodowiskowy „ochrona zagrożonych gatunków ptaków i sie-• 
dlisk poza obszarami Natura 2000”.

Z tytułu położenia gospodarstwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (poło-
żenie w górach lub na pogórzu, gdzie są strome zbocza, lub na terenach o słabych glebach albo nie-
korzystnych warunkach wodnych czy klimatycznych, albo gdzie są szczególnie trudne warunki społecz-
no-demografi czne) rolnicy otrzymują wsparcie pod warunkiem zobowiązania się i przestrzegania zasad 
zwykłej dobrej praktyki rolniczej.

Oprócz wymagań co do posiadanych dokumentów oraz szczegółowych wytycz-
nych co do sposobu gospodarowania zależnego od konkretnego pakietu zawar-
tych w planach działalności rolno środowiskowej ważne jest także spełnienie 
tzw. wymagań wzajemnej zgodności.

Wymagania wzajemnej zgodności podzielone są na trzy obszary:
1. Ochrona środowiska oraz identyfi kacja i rejestracja zwierząt.
2. Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin.
3. Dobrostan zwierząt.
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Zgodnie z obowiązującym prawem przewiduje się stopniowe wdrażanie zasady wzajemnej zgodności 
w różnych obszarach. Od 1 stycznia 2009 obowiązuje rolników przestrzeganie zasad wzajemnej zgodno-
ści w obszarze – ochrona środowiska oraz identyfi kacja i rejestracja zwierząt. Natomiast zdrowie publicz-
ne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin oraz dobrostan zwierząt wejdą w życie w 2011 roku.

Inna możliwość wsparcia

Dodatkowym rozwiązaniem dla gospodarowania na obszarze Natura 2000 jest 
przewidziana w art. 36 ust 3 ustawy OOP możliwość zawarcia szczególnego ro-
dzaju umowy między Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a właści-
cielem lub posiadaczem obszaru objętego tą formą ochrony.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli działalność gospodarcza, rolna, leśna, ło-
wiecka lub rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natu-
ra 2000, na którym nie mają zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia 
dochodowości, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zawrzeć umowę 
z właścicielem lub posiadaczem obszaru, z wyjątkiem zarządców nieruchomości 
Skarbu Państwa. Przedmiotowa umowa winna zawierać postanowienia dotyczą-
ce wykazu niezbędnych działań, sposobu i terminu ich wykonania oraz warunki 
i terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także wartość rekom-
pensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń.

Możliwość zastosowania tego rozwiązania jest powiązana z uprzednim określeniem wymogów ochrony 
obszaru Natura 2000. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności wymagane jest ustanowienie 
planów ochrony/planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Drugim warunkiem jest brak możliwości uzyskania rekompensaty z innych programów wsparcia.

W jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą przyczynić się do rozpropagowania 
wśród rolników informacji o programach rolno środowiskowych?

Mogą informować rolników o możliwościach bezpłatnego udziału w szkole-• 
niach pn. „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnic-
twie” organizowanych w ramach PROW 2007–2013.
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Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich „FARMA” lub innych lokalnych, 
regionalnych imprezach o podobnym charakterze.
Mogą stworzyć na swojej stronie internetowej link poświęcony problematyce • 
rolnośrodowiskowej.
Mogą poruszać tę tematykę na zebraniach wiejskich lub sołeckich.• 
Mogą współorganizować z Lokalnymi Grupami Działania szkolenia, semina-• 
ria dotykające tych zagadnień.
Mogą propagować wśród społeczności wiejskiej konkurs „Lider Polskiej Eko-• 
logii” itp.

Rola samorządów w ochronie zadrzewień

Doświadczenia innych krajów pokazały, że gospodarowanie polegające na 
uprawie ziemi w sposób mało inwazyjny, bez niszczenia struktury gleby, oraz 
jej warstwy ochronnej czyli roślinności i resztek organicznych, dokonywanie 
rotacji upraw znacznie zmniejsza potrzebę użycia środków ochrony roślin, czy 
nawozów. Ponadto pozostawianie pasa roślinności na granicy działek rolnych, 
tworzenie zielonego bufora między sąsiednimi działkami zapobiega erozji gleby 
i dzięki bytowaniu w nich ptaków owadożernych, pozwala ograniczyć ilość sto-
sowanych pestycydów.

Wiele gatunków zwierząt preferuje tereny rolnicze uprawiane ekstensywnie. Tam gdzie gospodarka jest 
intensywna ich obecności nie potwierdzimy. Obszary Natura 2000 w Polsce właśnie dzięki łąkom, polom 
rozdzielonym miedzami i obecności zadrzewień śródpolnych są ostojami wielu gatunków będących już 
rzadkością w Europie Zachodniej, jak np. gąsiorka.

Te zielone wyspy i pasy to miejsce życia wielu organizmów, w większości ży-
wiących się szkodnikami upraw rolniczych. Stanowią również miejsce spoczyn-
ku i żerowania dla licznych gatunków ptaków i małych ssaków. Dla większych 
zwierząt są „korytarzami ekologicznymi”. Zachowanie zadrzewień śródpolnych, 
przydrożnych, nadwodnych, skupień krzewów, obecność miedz, pól, kształtuje 
krajobraz gminy a jednocześnie służy zachowaniu bioróżnorodności.
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Zadrzewienia śródpolne spełniają w środowisku rozliczne funkcje: mikroklimatyczne, ochronne, bio-
cenotyczne, produkcyjne i rekreacyjne. Tworzą one wraz z lasami układy hamujące prędkość wiatru, 
zmniejszają erozję gleby i jej wysuszenie. Stanowią naturalny magazyn różnorodności biologicznej rolni-
czego środowiska jak również są naturalnym korytarzem komunikacji pomiędzy różnymi ekosystemami. 
Dostarczają owoców, ziół, kwiatów i stanowią pożytek dla pszczół.

Zgodnie z zapisem art. 10 DS zaleca się, aby podkreślać potrzebę ochrony tych 
elementów przyrodniczych, które ze względu na swą liniowość, ciągłą strukturę 
(np. rzeki, miedze) są bardzo ważne dla migracji, rozpowszechniania i wymiany 
genetycznej dzikich gatunków. W planach zadań ochronnych czy planach ochrony 
konkretnego obszaru Natura 2000 zespoły autorskie powinny zawrzeć wytyczne 
dotyczące utrzymania korytarzy ekologicznych.

Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta jest organem właściwym do wydawania 
decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów w zadrzewieniach śród-
polnych, przydrożnych czy nadwodnych (zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy OOP) 
– z wyjątkiem terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (np. parku 
podworskiego), gdzie decyzję taką wydaje wojewódzki konserwator zabytków. 
W sytuacji, gdy wycinkę przeprowadza się na wniosek urzędu gminy, wójt musi 
wystąpić do Starosty o wydanie zezwolenia na wycinkę danych drzew.

Fot. 6. [AW]
Zadrzewienia śródpolne 
to ostoja różnorodności 
biologicznej na terenach 
rolnych
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Gdy wniosek o wycinkę dotyczy obszaru Natura 2000, wójt/ burmistrz/ prezydent miasta a tak-
że starosta, powinien przed wydaniem takiej decyzji rozważyć, czy wycięcie tych zadrzewień może 
znacząco oddziaływać na gatunki i siedliska chronione na mocy Dyrektywy Siedliskowej i skiero-
wać wnioskodawcę do RDOŚ o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności oceny „naturowej” 
(por. rozdział 3 – oceny dla III grupy przedsięwzięć).

Specyfi cznymi obiektami łączącymi walory kulturowe i przyrodnicze są pomni-
kowe drzewa i stare aleje. Obecność w krajobrazie oprócz żywego starego drzewa, 
drzew martwych jest jedynym sposobem zapewnienia obecności gatunków zwią-
zanych z takim środowiskiem. A do tej grupy należy kilka okazałych, zagrożonych 
wyginięciem owadów jak: pachnica dębowa czy kozioróg dębosz, nietoperze za-
mieszkujące dziuple oraz porosty i grzyby. Najwięcej takich drzew rośnie w pobli-
żu ciągów komunikacyjnych.

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie przyrody w art. 83 wprowadziła zmiany dotyczące ochrony za-
drzewień w obrębie ciągów komunikacyjnych, w związku z czym, w celu ochrony niektórych gatunków 
owadów, nietoperzy, porostów i grzybów objętych ochrona gatunkową i będących przedmiotem zain-
teresowania UE, a których miejscem występowania są drzewa przydrożne, należy projekt zezwolenia na 
wycinkę takich drzew uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Dobre praktyki

Odtworzenie pastwisk na szwedzkiej wyspie Olandii

Przez wiele stuleci na Olandii wypasano krowy, konie i owce, co kształtowało bo-
gatą mozaikę siedlisk na pastwiskach. Wypas dla mieszkańców tej wyspy był pod-
stawowym źródłem utrzymania. W ostatnich dziesięcioleciach zaniechano wypa-
su z racji nierentowności. Powierzchnie pastwisk zaczęły maleć, zarastać, a tym 
samym ubożał charakterystyczny krajobraz, zanikały cenne siedliska i gatunki. 
Jak postanowiono zaradzić temu postępującemu zjawisku?

Znaczny areał przekształconych pastwisk włączono do programu rolno śro-
dowiskowego. Program skoncentrował się na ochronie cennych gatunków i sie-
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rolnicy otrzymali dopłaty do tak prowadzonej działalności. Dzięki nim pojawiły 
się regionalne produkty, które mają zbyt m.in. wśród turystów odwiedzających tę 
malowniczą wyspę.

Kraina karpia i ślepowrona – wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, 
przyrodniczego dla promocji i rozwoju regionu – Zator

Ziemia Oświęcimsko-Zatorska to obszar o niezwykłej wartości przyrodniczej. Tu-
taj znajduje się bogactwo ornitofauny, na czele z coraz rzadszym ślepowronem. 
Praktycznie niemal cała populacja krajowa tego gatunku skupia się w okolicach 
Zatora, gdzie wyznaczono obszar ptasi Natura 2000. Dzięki jego obecności stawy 
odwiedzane są coraz częściej przez ornitologów.

Głównym celem projektu było stworzenie oferty turystycznej wykorzystują-
cej dostępne zasoby przyrodnicze oraz aktywizacja społeczna mieszkańców Do-
liny Karpia poprzez promocję regionu (ekoturystyka, wędkarstwo,). W ramach 
projektu w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 sierpnia 2006 wykonano wszystkie 
zaplanowane zamierzenia:

przeprowadzono modernizację budynku szkoły w Grodzisku i jej przysto-• 
sowanie do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego i ośrodka edukacji 
ekologicznej;
utworzono Ośrodek Edukacji Ekologicznej w szkole w Grodzisku;• 
przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców Zatora i okolic (np. kurs rzemio-• 
sła regionalnego: koronkarstwo, wikliniarstwo);
opracowano i wydano materiały promocyjne dot. regionu;• 
utworzono muzeum stawiarstwa i karpiarstwa;• 
nakręcono i dystrybuowano fi lm promujący Krainę Karpia i Ślepowrona;• 
opracowano i przygotowano wielkoformatową wystawę nt. Krainy Karpia • 
i Ślepowrona;
rozbudowano i aktualizowano stronę internetową na temat Krainy Karpia • 
i Ślepowrona;
pojechano do Niemiec, bliźniaczo podobnego regionu „Górnołużyckiej Kra-• 
iny Wrzosowisk i Stawów” – transfer doświadczeń i najlepszych praktyk;
promowano projekt w mediach poprzez wskazanie walorów przyrodniczych • 
(ścieżki edukacyjne, rowerowe, wycieczki dla ornitologów, wędkarzy) i kul-
turowych regionu;
organizowano imprezy lokalne – m.in. Święto Karpia.• 
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PODSUMOWANIE

W ramach gospodarki ziemią jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za:

Obecność zadrzewień śródpolnych, przydrożnych w krajobrazie – podkreślanie ich znaczenia • 
dla zachowania bioróżnorodności, które powinno mieć przełożenie na odpowiednie zapisy 
w dokumentach planistycznych oraz w decyzjach administracyjnych.

Ochronę drzew rosnących w obrębie dróg – potencjalnych miejsc występowania gatunków • 
chronionych i będących przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej.

Mogą włączyć się w działania komunikacyjno-informacyjne związane z prowadzeniem racjo-• 
nalnej gospodarki rolnej na obszarach Natura 2000.

4.3. Gospodarka leśna

Co to jest las i gospodarka leśna?

Zasady prowadzenia gospodarki leśnej, w tym kompetencje organów samorządu 
terytorialnego, zostały uregulowane w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o la-
sach (dalej określanej jako ustawa OL). W rozumieniu tej ustawy lasem jest grunt 
o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty drzewami i krzewami oraz 
runem leśnym (lub przejściowo ich pozbawiony), który jest przeznaczony do pro-
dukcji leśnej, bądź stanowi rezerwat przyrody lub wchodzi w skład parku naro-
dowego albo jest wpisany do rejestru zabytków. Lasem jest także grunt zajęty pod 
wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia 
melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod 
liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wy-
korzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Pod pojęciem gospodarki leśnej rozumiana jest działalność w zakresie urzą-
dzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów 
i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania drewna, żywicy, cho-
inek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż 
tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
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Trwale zrównoważona gospodarka leśna to działalność zmierzającą do ukształtowania struktury 
lasów i ich wykorzystania w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, 
wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełnia-
nia wszystkich ważnych ekologicznych, produkcyjnych i społecznych funkcji na poziomie lokalnym 
i krajowym, bez szkody dla innych ekosystemów.

Realizacja powyższych funkcji w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej jest 
w znacznej mierze obowiązkiem Państwa. Wynika to m.in. ze struktury własno-
ściowej lasów w Polsce. Według danych GUS na koniec 2009 r. lasy Skarbu Pań-
stwa stanowiły 81% całkowitej powierzchni lasów w Polsce (w tym lasy zarządza-
ne przez PGL Lasy Państwowe – 78%, pozostałe to inne lasy państwowe, w tym 
zarządzane przez parki narodowe). Lasy prywatne i gminne (komunalne) zajmują 
jedynie 19% całkowitej powierzchni lasów w Polsce. Jednak relacje własnościowe 
w różnych regionach kraju odbiegają istotnie od tej średniej (np. w woj. małopol-
skim czy mazowieckim lasy nie będące własnością Skarbu Państwa to aż ok. 43% 
powierzchni lasów w województwie, a w woj. lubuskim czy zachodniopomorskim 
wskaźnik ten nie przekracza 1,6%). Prywatne gospodarstwa leśne w Polsce są na 
ogół bardzo rozdrobnione. Przeciętnie na jednego właściciela przypada 1,43 ha 
powierzchni lasu, przy czym te grunty leśne są często podzielone na kilka działek 
i stanowią część gospodarstwa rolnego.

Takie zróżnicowanie struktury własności przekłada się także na sposób re-
alizacji zadań w zakresie gospodarki leśnej. Na terenie lasów Skarbu Państwa za 
gospodarkę leśną odpowiada (z pewnymi wyjątkami) Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe, podlegające Ministrowi Środowiska.

Zadania i kompetencje samorządów w zakresie gospodarki leśnej dotyczą w głównej mierze lasów nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa.

Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia 
lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, uwzględniającego wymogi okre-
ślone w art. 18 ustawy OL. Plany takie opracowuje się na okres 10 lat.

Plan urządzenia lasu (PUL) – to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla 
określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadze-
nia gospodarki leśnej.
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Program ochrony przyrody – część planu urządzenia lasu zawierającą kompleksowy opis stanu 
przyrody, zadania z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji, obejmującą zasięg terytorialny 
nadleśnictwa.

Uproszczony plan urządzenia lasu (uproszczony PUL) – to plan opracowywany dla lasu o obsza-
rze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i grun-
tów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej.

Bez względu na formę własności, właściciele lasów są obowiązani do trwałego 
utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególno 
ści do zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych 
bagien i torfowisk, ponownego wprowadzania upraw leśnych w lasach nie póź-
niej niż w 5 lat od usunięcia drzewostanu, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym 
również ochrony przeciwpożarowej, przebudowy drzewostanu, który nie zapew-
nia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu lub 
uproszczonym planie urządzenia lasu, a także do racjonalnego użytkowania lasu 
w sposób trwale zapewniający realizację wszystkich jego funkcji (m.in. pozyskując 
drewno w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu i chro-
niąc runo leśne).

Wobec takich wymogów dla zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie 
wszystkich lasów, rodzi się pytanie, w czym ustanowienie obszarów Natura 
2000 zmienia sytuację właścicieli/zarządców lasów?

Gospodarka leśna a zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów Natura 2000

Dla większości społeczeństwa gospodarka leśna, oparta na zasadach ekologicz-
nych, jest zbieżna z wymogami ochrony różnorodności biologicznej w lasach. Jed-
nak zgodnie z wymogami DP i DS gospodarka leśna na obszarach Natura 2000 
powinna być prowadzona w taki sposób, aby zachować we właściwym stanie 
ochrony te siedliska przyrodnicze lub populacje i siedliska gatunków, dla któ-
rych ochrony został wyznaczony dany obszar.

Przy prowadzeniu gospodarki leśnej należy mieć na względzie, że obowiązek 
ten dotyczy nie tylko samych siedlisk leśnych, ale też nieleśnych typów siedlisk, 
występujących płatami w obrębie lub sąsiedztwie kompleksów leśnych.
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Właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego – to suma oddziaływań na siedlisko przyrodni-
cze i jego typowe gatunki, mogąca w dającej się przewidzieć przyszłości wpływać na naturalne 
rozmieszczenie, strukturę, funkcje lub przeżycie jego typowych gatunków na terenie kraju lub 
państw członkowskich UE lub naturalnego zasięgu tego siedliska, przy której naturalny zasięg 
siedliska przyrodniczego i obszary zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają 
się lub zwiększają się, struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się 
siedliska, istnieją i prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki 
znajdują się we właściwym stanie ochrony; Jeżeli stan wyjściowy siedliska był niezadowalający 
– jego strukturę i funkcje należy przywrócić.

Właściwy stan ochrony gatunku – to suma oddziaływań na gatunek, mogąca w dającej się 
przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność jego populacji na terenie kraju 
lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu tego gatunku, przy której 
dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku wskazują, że gatunek jest trwałym składni-
kiem właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie 
zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz odpowiednio duże siedlisko dla utrzyma-
nia się populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało.

Dla uzyskania powyższych efek-
tów niezbędna jest w pierwszej 
kolejności aktualna i rzetelna 
wiedza o występowaniu i stanie 
zachowania określonych siedlisk 
przyrodniczych i gatunków. W la-
tach 2006–2007 w obrębie Lasów 
Państwowych przeprowadzono 
inwentaryzację przyrodniczą ga-
tunków i siedlisk chronionych 
w ramach sieci obszarów Natura 
2000 i znajdujących się w załącz-
nikach do DS. i DP.

Fot. 7. [JJ]
Żuraw – gatunek objęty 
inwentaryzacją LP w latach 
2006–2007
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4 Ogółem zinwentaryzowano 48 gatunków zwierząt, 23 gatunki roślin i 76 ty-
pów i podtypów siedlisk na powierzchni 7,5 mln ha zarządzanej przez PGL LP. 
Wykazana powierzchnia chronionych siedlisk wyniosła ok. 1,5 mln ha, co stanowi 
19,6% zbadanej powierzchni.

Na terenach poza lasami państwowymi prowadzone były także prace inwen-
taryzacyjne dotyczące występowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 
z zał. I i II DS, jednak nie były w stanie objąć całej powierzchni kraju. W 2010 r. 
na zlecenie GDOŚ rozpoczęto uzupełniające inwentaryzacje ptaków w Obszarach 
Specjalnej Ochrony Ptaków. Uzyskane w ten sposób dane są jednym z podsta-
wowych źródeł informacji, które będą wykorzystywane przy tworzeniu planów 
ochrony/ planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Jednak do czasu opracowania PO/PZO niezbędne jest uzupełnianie wiedzy 
na temat występowania siedlisk i gatunków „naturowych” w lasach prywatnych, 
(np. poprzez wykonywanie dodatkowych inwentaryzacji przyrodniczych w trak-
cie opracowywania inwentaryzacji stanu lasu) i ostrożne podejmowanie decyzji 
dotyczących gospodarki leśnej.

Zasady utrzymania leśnych siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie ochrony:

identyfi kacja płatów siedlisk wymagających ochrony biernej (w tym zwłaszcza siedlisk prioryteto-• 
wych) i zaniechanie użytkowania w ich obrębie;

utrzymanie lub przywracanie zróżnicowanej struktury wiekowej drzewostanu (stosowanie rębni złożo-• 
nych z wydłużonym okresem odnowienia);

preferowanie i stymulowanie naturalnego odnowienia drzewostanów z uwzględnieniem gatunków • 
domieszkowych;

zapewnienie możliwości bytowania dla wielu grup organizmów – w tym pozostawianie starych drzew • 
dziuplastych i kęp starodrzewu aż do naturalnego obumarcia, pozostawianie martwego drewna aż 
do całkowitego rozkładu.

Ogólne zasady utrzymania w lasach siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony:

inwentaryzacja stanowisk gatunków roślin i zwierząt z zał. II DS oraz ptaków z zał. I DP;• 

ograniczenie prac leśnych w wyznaczonych rejonach w okresie rozrodu i wychowywania młodych;• 

nadzór nad pracami leśnymi (rębnie, trzebieże) w celu ochrony drzew zasiedlonych przez gatunki • 
podlegające ochronie;

pozostawianie martwych drzew jako mikrosiedlisk specyfi cznej fauny i fl ory;• 

przebudowa drzewostanów niezgodnych z siedliskiem i zachowanie dostatecznej powierzchni staro-• 
drzewów.
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Rola starosty w realizacji pro-naturowej gospodarki leśnej

W lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (prywatnych i gminnych) 
nadzór nad gospodarką leśną należy do zadań własnych starosty. Ponieważ na 
ogół w starostwach nie ma wykwalifi kowanych służb leśnych, w ustawie OL stwo-
rzono możliwość włączenia do realizacji tych zadań terenowych jednostek orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych. Starosta, jeżeli nie może zorganizować własnej 
służby leśnej do wykonywania nadzoru, może upoważnić nadleśniczego do pro-
wadzenia spraw z zakresu nadzoru w trybie zawarcia tzw. porozumienia admini-
stracyjnego, po zapewnieniu na ten cel środków fi nansowych.

Zadaniem starosty jest przygotowanie (zlecenie opracowania) podstawowych dokumentów niezbęd-
nych dla prowadzenia gospodarki w lasach prywatnych, jakimi są uproszczone PUL oraz inwentaryzacje 
stanu lasu (dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha).

Brak lub nieaktualność ww. dokumentów stanowi istotne utrudnienie dla pro-
wadzenia prawidłowego i skutecznego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
prywatnych, szczególnie w przypadku wystąpienia potrzeby egzekwowania wy-

Fot. 8. [JJ]
Martwe drewno w Puszczy 
Białowieskiej
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4 konywania obowiązków i zadań przez właścicieli lasów oraz tam, gdzie istnieje 
ryzyko wykonania czynności stwarzających zagrożenie dla przedmiotów ochrony 
w obszarach Natura 2000.

W tym miejscu należy wspomnieć, że w 2008 r. ustawa OOS nałożyła obo-
wiązek poddawania PUL strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 
w kontekście potencjalnego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 
2000. W myśl tych przepisów, udział społeczeństwa w procesie opracowywania 
PUL został znacząco poszerzony oraz daje możliwość włączenia się organizacjom 
pozarządowym w pracę nad nim na każdym etapie jego powstawania. Jeżeli 
zgodnie z ustawą OOS niezbędne będzie przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu uproszczonego PUL, z uwzględnieniem 
oddziaływania na obszary Natura 2000, dodatkowo należy opracować prognozę 
oddziaływania na środowisko projektu tego planu, o zakresie i stopniu szczegó-
łowości uzgodnionym z RDOŚ.

Wówczas starosta jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie 
całej procedury oceny strategicznej, w tym uzyskanie opinii do projektu planu 
(RDOŚ oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny), a także przeprowa-
dzenie postępowania z udziałem społeczeństwa. Należy tu podkreślić, że do pra-
widłowego przeprowadzenia oceny strategicznej niezbędne przedłożenie spójnej 
merytorycznie dokumentacji – tj. projektu planu oraz prognozy skutków, opie-
rającej swoje wnioskowanie na aktualnych danych przyrodniczych i wykonanej 
w takim stopniu szczegółowości, który pozwoli przeanalizować skutki planowa-
nych działań gospodarczych w lesie dla występujących tam siedlisk przyrodni-
czych oraz gatunków wymagających ochrony i z całą pewnością wykluczyć moż-
liwość spowodowania znaczących negatywnych oddziaływań.

Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdza uproszczony PUL oraz 
nadzoruje wykonanie planów zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa.

W przypadku uproszczonego PUL dla lasów innych niż prywatne (np. lasów 
komunalnych), dla których opracowującym uproszczony PUL i przeprowa-
dzającym ocenę strategiczną jest właściciel lasu, przed zatwierdzeniem takie-
go planu starosta powinien wnikliwie przeanalizować dokumentację związaną 
z opiniowaniem projektu uproszczonego PUL przez RDOŚ i sposób, w jaki zo-
stało wzięte pod uwagę stanowisko RDOŚ w zakresie oceny wpływu na obszary 
Natura 2000.
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Możliwość znaczącego negatywnego wpływu ustaleń planu na obszar Natura 2000 jest przesłan-
ką uniemożliwiającą przyjęcie takiego planu. Wyjątkiem są przesłanki art. 6.4.DS (art. 34 ustawy 
OOP), które w przypadku planu urządzania lasu w zasadzie nie mają miejsca.

Starosta jest także organem właściwym do wydania decyzji o zamianie lasu na 
użytek rolny. Jeżeli powierzchnia przewidziana do takiej zmiany przekracza 1 ha, 
wymagane jest wcześniejsze uzyskanie decyzji środowiskowej (procedury omó-
wione w rozdziale 3).

Jeżeli taki wniosek dotyczy niewielkiej powierzchni gruntu leśnego (nie wy-
magającej uzyskania decyzji środowiskowej), położonego na obszarze Natura 2000 
(lub nawet już poza jego granicami, ale w miejscu istotnym dla zachowania równo-
wagi przyrodniczej tego obszaru), przed wydaniem decyzji zezwalającej zamianę 
lasu na rolę należy przeanalizować ewentualną konieczność przeprowadzenia oce-
ny oddziaływania na obszar Natura 2000 i uzyskać uzgodnienie RDOŚ warunków 
realizacji takiej zamiany (porównaj rozdział 3 – ocena dla III grupy przedsięwzięć).

Zadania gminy w planowaniu zalesiania

Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne (np. trwałych nieużytków) jest pro-
cesem, który przesądza o sposobie wykorzystania terenu przez okres co najmniej 
kilkudziesięciu lat. Jest to trwała zmiana funkcji terenu, generującą znaczne zmia-
ny także w otaczającym środowisku przyrodniczym. Dlatego też jej realizacja po-
winna być prowadzona z zachowaniem zasad racjonalnej gospodarki przestrzen-
nej i ochrony różnorodności biologicznej.

Zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy OL, grunty przeznaczone do za-
lesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzje o przeznaczeniu określonych terenów pod planowane zalesienia są w kompetencjach samo-
rządu gminnego.

W celu określenia polityki przestrzennej na swoim obszarze administracyjnym 
rada gminy uchwala studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
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strzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, a także kierunki i zasady kształto-
wania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, czyli grunty przeznaczone do zalesienia.

Gminy na ogół wprowadzają problematykę zalesień do studiów w reakcji na 
zapotrzebowanie społeczne. Ma to miejsce w przypadku, gdy rolnicy sami wystą-
pią z wnioskami o uwzględnienie zalesień w studium, lub wtedy, gdy stan odło-
gowania znacznych obszarów terenów rolniczych przedłuża się i nic nie wskazuje, 
aby w przyszłości powróciły one do gospodarki rolnej. Praktyczną realizacją ra-
cjonalnego lokalizowania zalesień powinno być opracowanie przez gminę „stu-
dium granicy rolno-leśnej”. Studium to stanowiłoby uszczegółowienie ustaleń 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. 
Dokument taki opracowany na podstawie analizy warunków środowiska, po do-
kładnym rozpoznaniu terenowym i skonsultowany z właścicielami gruntów sta-
nowiłby na poziomie gminy narzędzie dające możliwość prawidłowego sterowa-
nia procesem zalesiania gruntów.

Granica rolno-leśna jest to wyznaczana na gruncie i przedstawiana na mapach linia oddziela-
jąca grunty aktualnie i perspektywicznie przewidziane do rolniczego lub leśnego użytkowania. 
Wyznaczenie tej granicy ma na celu dążenie do uporządkowania przestrzeni rolniczej i leśnej 
zgodnie z warunkami glebowymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi. Powinna zatem stanowić in-
strument kierowania procesem zalesiania gruntów w gminach.

Krajowy program zwiększania lesistości – aktualizacja 2003 r. (MŚ, Warszawa, maj 
2003 r.) zakładał, że do zalesień powinny być przeznaczane grunty rolne najniż-
szych klas bonitacyjnych (VIz, VI, V) oraz inne grunty oraz nieużytki nadające się 
do zalesienia, bądź mogące stanowić uzupełniający składnik ekosystemu leśnego.

Zalesianie gruntów powinno sprzyjać tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy rol-
no-leśnej, a także tworzeniu zwartego systemu przyrodniczego łącznie z innymi obszarami o funkcjach 
ekologicznych. Zalesienia powinny uwzględniać również tworzenie korytarzy ekologicznych pomiędzy du-
żymi kompleksami leśnymi.

Z programu zalesień należy bezwzględnie wykluczyć następujące kategorie 
użytkowania ziemi:

grunty rolne i śródpolne nieużytki zaliczane do siedlisk priorytetowych w pro-• 
gramie rolno-środowiskowym (np. bagna, mszary, torfowiska, oczka wodne, 
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4solniska, trzcinowiska i inne siedliska okresowo podmokłe, murawy kseroter-
miczne, remizy, wrzosowiska, wydmy, gołoborza i wychodnie skalne),
miejsca cenne z historycznego bądź archeologicznego punktu widzenia.• 

Z uwagi na wymogi ochrony różnorodności biologicznej, szczególnego kontro-
lowania wymagać będą projekty zalesiania:

siedlisk zlokalizowanych na terenie zabagnionych obniżeń oraz w dolinach • 
rzek,
rolniczych polan puszczańskich o walorach przyrodniczych i kulturowych • 
(np. na terenie Puszczy Białowieskiej czy Borów Tucholskich),
obszarów o wybitnych walorach widokowych (obszary takie należy zazna-• 
czyć w planach zagospodarowania przestrzennego gmin).

Tego typu grunty mają priorytetowe znaczenie dla działań rolno-środowiskowych, 
których celem będzie zachowanie półnaturalnych ekosystemów trawiastych, za-
chowanie bądź odbudowa małej retencji wodnej i ochrona różnorodności biolo-
gicznej terenów rolniczych.

Na terenie obszarów NATURA 2000 decyzje o zalesieniu muszą być zgodne z planami ochrony/planami 
zadań ochronnych tych obszarów.

Fot. 9. [JJ]
Śródleśne łąki w Borach 
Tucholskich – nie należy ich 
zalesiać
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4 W sytuacji, gdy nie ma jeszcze opracowanych planów ochrony/planów zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000, utrudnione jest podejmowanie decyzji 
w sprawie zalesienia gruntów położonych w obszarach Natura 2000. Wynika to 
stąd, że właśnie w tych planach ujęte zostaną cele działań ochronnych i ocenione 
możliwości zalesienia konkretnych powierzchni gruntów rolnych lub nieużytków. 
Do tego czasu każdy wniosek o zalesienie powinien być analizowany indywidu-
alnie i poddawany takiej samej ocenie, jak inne działania, które mogą znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000.

Zadaniem  starosty jest przygotowanie podstawowych dokumentów niezbędnych dla 
prowadzenia gospodarki w lasach prywatnych, jakimi są uproszczone PUL oraz inwenta-
ryzacje stanu lasu, zatwierdzenie uproszczonych PUL a także nadzór nad wykonywaniem 
tych planów.

Możliwość znaczącego negatywnego wpływu ustaleń planu na obszar Natura 2000  
jest przesłanką uniemożliwiającą przyjęcie takiego planu.

Starosta  przed wydaniem decyzji o zamianie lasu na użytek rolny winien rozważyć ko-
nieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Decyzje o przeznaczeniu określonych terenów pod planowane zalesienia są w kompeten- 
cjach Rady Gminy.

W obszarach NATURA 2000 decyzje o zalesieniu muszą być zgodne z planami ochro- 
ny/planami zadań ochronnych tych obszarów.

PODSUMOWANIE
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Dobre praktyki budowania strategii lokalnych. 

Czy odnawialne źródła energii mają przyszłość? 

W czym mogą pomóc samorządom „motylowe łąki”? 

Na czym polega szansa ekoturystyki i agroturystyki. 

Co „brama na bagna” ma wspólnego z Naturą 2000? 

Co może dać LEADER? 

TU ZNAJDZIESZ

5.1. Strategia rozwoju gminy w oparciu o sieć Natura 2000

Strategia rozwoju gminy to długookresowy (perspektywiczny) plan działania, określający 
strategiczne cele rozwoju oraz przyjmujący takie kierunki i priorytety działania, które są 
niezbędne dla realizacji przyjętych celów i zadań.

Ogólne rzecz biorąc, strategia rozwoju gminy dotyczy takiego rozwoju:
1) który jest realizowany w oparciu o posiadane walory przyrodnicze, krajo-

brazowe, geografi czne oraz mądrość i umiejętność współpracy mieszkańców 
w dążeniu do wspólnych celów;

2) który wykorzystuje w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju zasoby 
i potencjał gminy, w celu podnoszenia poziomu warunków życia mieszkań-
ców i efektywnego gospodarowania;

3) który tworzy gminę przyjazną dla środowiska, otwartą na przybyszów, z życz-
liwymi, współpracującymi mieszkańcami, z atrakcyjnym obszarem aktywiza-
cji społeczno-gospodarczej chroniącym środowisko przyrodnicze, kulturowe 
i tożsamość lokalną;
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5 4) który zapewnia mieszkańcom i przyjezdnym atrakcyjne miejsce zamieszka-
nia, pracy i wypoczynku na dziś i w przyszłości;

5) który zapewnia wykorzystanie potencjału rozwojowego gminy dla tworze-
nia warunków rozwoju przedsiębiorczości i stałej poprawy warunków życia 
mieszkańców oraz szans rozwoju dla młodzieży, z poszanowaniem środowi-
ska naturalnego i dziedzictwa miejscowej kultury.

Osiągnięcie założeń lokalnej strategii rozwoju gminy (w tym efektów społeczno-
gospodarczych) jest możliwe przez połączenie odpowiednich celów a także grup 
społecznych i instytucji w odpowiednim programie lub projekcie uwzględniają-
cy istnienie obszaru Natura 2000. Środowisko naturalne o wybitnych walorach 
przyrodniczych, turystycznych i o stosunkowo niskim stopniu zanieczyszczenia 
jest istotnym czynnikiem rozwojowym. Unikatowe wartości przyrody w umiejęt-
ny sposób można i należy wykorzystać do promocji gminy jako miejsca cennego, 
pięknego i interesującego, rozwĳ ając aktywną działalność w zakresie turystyki 
i rekreacji, podnosząc tym samym znacznie jakość życia mieszkańców.

Podstawowe znaczenie ma współpraca możliwie największej liczby mieszkań-
ców, która powinna wywierać nacisk na samorząd i organizacje pozarządowe, by 
skoordynowały działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i dbałości o przed-
miot ochrony występującego na danym terenie obszaru Natura 2000.

Dobre praktyki

Nazwa projektu: Partnerstwo Północnej Jury.
Projektodawca: Partnerstwo samorządów Gmin: Janów, Olsztyn, Przyrów, 

Mstów, Niegowa, Lelów, Poraj, Koziegłowy, Żarki.
Partner bezpośrednio aplikujący do FAPA: Gmina Janów.
Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Mo-

dernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.
Nazwa działania: Działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader +.

Projekt pod nazwą „Partnerstwo Północnej Jury” obejmuje obszar leżący w pół-
nocnej części województwa śląskiego na terenie powiatu częstochowskiego i mysz-
kowskiego, łączący teren 9 gmin. Teren, na którym będzie realizowany projekt 
stanowi obszar spójny i jednolity pod względem geografi cznymi i przyrodniczym, 
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szarów Natura 2000.

Mieszkańcy tego terenu borykają się z podobnymi problemami związanymi 
z bezrobociem i niską dochodowością swoich gospodarstw rolnych. Istnieje moż-
liwość wykorzystania istniejącego potencjału w gospodarstwach i tworzenia al-
ternatywnych źródeł zarobkowania. Rozwĳ a się drobna wytwórczość. Istniejące 
stowarzyszenia skupiają swoje inicjatywy na promocji regionu. Gospodarczo wy-
korzystywane są naturalne zasoby krystalicznych wód pitnych, wapieni budowla-
nych i piasków. Znaczące są również turystyczne i kulinarne produkty regionalne, 
którymi chcą przyciągnąć potencjalnych turystów. Występują wolne tereny rekre-
acyjne do zagospodarowania, a okolice są odpowiednie do uprawiania turystyki 
w ciągu całego roku. Obszar przecinają liczne szlaki turystyczne umożliwiające 
dostęp do największych atrakcji regionu. Przez obszar objęty projektem prowa-
dzą ciągi komunikacyjne: droga krajowa nr 1 Warszawa–Katowice, droga krajowa 
nr 46 Częstochowa–Kielce.

Ważnym źródłem dochodów jest turystyka. Na obszarze funkcjonują liczne 
kwatery, restauracje, zajazdy, hotele. Współpraca tych podmiotów wymaga jednak 
znacznej intensyfi kacji. Wspólną promocją tego obszaru zajmuje się Związek Gmin 
Jurajskich i Jurajskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej. Działające tutaj stowarzy-
szenia, banki, zakłady produkcyjne, organizacje i wielu aktywnych mieszkańców 
stanowią znaczący potencjał gwarantujący realizację strategii rozwoju na zasadzie 
porozumienia i partnerstwa.

Projekt zakłada pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego specyfi czne-
go regionu jednocześnie umożliwi zrównoważony rozwój obszaru z zachowaniem 
równowagi w rozwoju gospodarczym, rozwoju społecznym i przyczyni się do zacho-
wania walorów środowiskowych i kulturowych. Walory te są dla lokalnej społeczno-
ści bezcenne, ponieważ w nich widzą szanse rozwoju obszaru objętego projektem.

5.2. „Zielony biznes”

Wynegocjowany w 1997 r. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjed-
noczonych w sprawie zmian klimatu nałożył na Państwa-Strony zobowiązania do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Należy mieć tu na uwadze, że zmiany kli-
matyczne generują w konsekwencji zmiany w świecie przyrody, w tym w zasięgu 
występowania gatunków i siedlisk chronionych w obszarach Natura 2000 oraz 
w tempie naturalnych procesów zmian w ekosystemach.
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5 Dla Polski ustalono konieczność ograniczenia emisji tych gazów o 6%. Prze-
miany polityczno-gospodarcze zachodzące na początku lat 90. XX w., oraz szereg 
inwestycji proekologicznych podejmowanych przez polski przemysł spowodowa-
ły, że Polska już od początku lat dziewięćdziesiątych wypełnia cel nałożony na 
nasz kraj w Protokole z Kioto, a co za tym idzie dysponuje nadwyżką jednostek 
przyznanej emisji AAUs1 Redukcja była również wynikiem działań na rzecz popra-
wy jakości środowiska w Polsce oraz zwiększonych środków fi nansowych na ten 
cel. W konsekwencji Polska zredukowała emisję gazów cieplarnianych o ok. 30% 
w porównaniu z rokiem 1988.

Większość Stron Protokołu z Kioto, tak jak i Polska, zrealizuje przyjęte cele 
redukcyjne, jednakże istnieją państwa, które będą musiały zakupić jednostki przy-
znanej emisji w ramach międzynarodowego handlu emisjami. Największe zapo-
trzebowanie na jednostki AAUs wykazują niektóre spośród 15 krajów „starej” Unii 
Europejskiej (m.in. Hiszpania, Portugalia) oraz Japonia.

Pieniądze pochodzące z ww. sprzedaży mają być przeznaczane na cele zwią-
zane z ochroną środowiska, a szczególnie na działania związane z ograniczaniem 
negatywnych skutków zmian klimatu i prowadzące do dalszych redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych. W tym celu stworzono System Zielonych Inwestycji 
(tzw. Green Investment Scheme – GIS), który umożliwia „zazielenianie” sprzedawa-
nych jednostek (tzw. greening). Środki mogą być przeznaczone na projekty, które 
bezpośrednio redukują emisję gazów cieplarnianych, tzw. twarde zazielenianie 
(hard greening), bądź też projekty, które pośrednio przyczyniają się do redukcji 
emisji poprzez szeroko pojęte działania, tj. budowanie polityk, strategii, edukację, 
czyli projekty, w których redukcje nie są mierzalne – tzw. miękkie zazielenianie 
(soft  greening).

W Polsce ramy prawne dla Systemu Zielonych Inwestycji wprowadziła ustawa 
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, która 
weszła w życie 18 września 2009 r. Zarządzanie systemem zostało powierzone Na-
rodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 
który pełni funkcję krajowego operatora systemu zielonych inwestycji. Środki ze 
sprzedaży AAUs trafi ają na specjalny wyodrębniony rachunek bankowy NFO-
ŚiGW – tzw. rachunek klimatyczny.

Wśród projektów, które mogą być dofi nansowane ze środków ze sprzedaży 
jednostek AAUs mogą znaleźć się projekty związane z unikaniem lub ogranicze-

1 AAUs – jest to całkowita ilość gazów cieplarnianych, jaką kraj z załącznika B protokołu z Kioto ma 
prawo wyemitować podczas pierwszego okresu rozliczeniowego, tzn. w latach 2008–2012. Jedna 
jednostka AAU odpowiada l tonie ekwiwalentu CO2.
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5niem emisji gazów cieplarnianych, pochłanianiem lub sekwestracją CO2, działa-
niami adaptacyjnymi do zmian klimatu i innymi działaniami związanymi z ochro-
ną powietrza.

System Zielonych Inwestycji to mechanizm utworzony w celu zagwarantowania celowego wy-
datkowania środków pozyskanych ze sprzedaży jednostek przyznanej redukcji emisji i wydaje się, 
że Polska jest na dobrej drodze do tego, aby być liderem w promowaniu zielonych inwestycji. Wła-
ściwe ukierunkowanie wydatkowania tych środków sprzyjać będzie ograniczaniu niekorzyst-
nych zmian środowiska i pośrednio minimalizować ich wpływ na różnorodność biologiczną.

Odnawialne źródła energii (OZE)

Mimo, iż odnawialne źródła energii (OZE) powszechnie uważane są za nieszko-
dliwe, to jednak i w ich przypadku możliwe są niekorzystne oddziaływania na 
niektóre składniki różnorodności biologicznej. Poniżej przedstawiono kluczowe 
ograniczenia i wykluczenia środowiskowe dla tych technologii2.

Planowane inwestycje OZE muszą być zgodne z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, który musi przejść strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko. Natomiast dla każdej inwestycji OZE powinna być 
wykonana ocena oddziaływania na środowisko.

Wykluczona jest w przypadku OZE możliwość skorzystania z przepisów do-
tyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje OZE nie są zaliczo-
ne do inwestycji celu publicznego, ponieważ zgodnie z art. 2 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycjami celu publicznego są tylko 
te działania, które stanowią realizację celów określonych w art. 6 ustawy z dnia 
21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 j.t.).

Jednostki samorządu terytorialnego powinny brać pod uwagę lokalizację OZE na swoim terenie, jednak 
pod warunkiem, że zastosują zdroworozsądkowe podejście w ocenie miejsc lokalizacji, poszanowanie 
obowiązującego prawa oraz uwzględnią wymogi ochrony na obszarach Natura 2000.

2 Źródło: Możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020 – praca wykona-
na na zlecenie Ministra Gospodarki przez Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy.
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5 Tab. 9. Kluczowe ograniczenia środowiskowe i przestrzenne dla technologii energetyki odnawialnej 
uwzględniane przy ocenie realnego potencjału odnawialnych zasobów energii

Rodzaje 
zasobów 
energii 

odnawialnej

Kategorie wykluczeń* i ograniczeń Inne skutki (w tym 
środowiskowe) wyko-
rzystywania zasobów 
energii odnawialnej

Obszarowa ochrona 
przyrody i środowiska Ochrona gatunkowa Konkurencja 

o przestrzeń

Biomasa 
– z upraw 
rolniczych 
oraz bio-
komponenty 
i biopaliwa 
pierwszej 
i drugiej 
generacji

–  Obszary cenne przy-
rodniczo:
a)  parki narodowe,
b)  parki krajobrazowe,
c)  rezerwaty przyrody,
d)  obszary Natura 

2000;
–  Chronione siedliska 

przyrodnicze (nawet 
poza obszarami chro-
nionymi);

–  Korytarze ekologiczne;
–  Obszary o defi cycie 

wody dla rolnictwa;
–  Obszary objęte Dyrek-

tywą azotanową.

–  Agrocenozy z siedliska-
mi cennych (chronio-
nych) gatunków niele-
śnych (roślin i zwierząt) 
– także poza obszarami 
chronionymi;

–  Gatunki inwazyjne;
–  Zasady koegzystencji 

dla roślin zmodyfi kowa-
nych genetycznie.

–  Obszary planowane do 
zalesień;

–  Obszary potrzebne 
do produkcji rolniczej 
(na cele żywnościowe 
i inne przemysłowe);

–  Obszary potrzebne do 
gospodarki rolnej kon-
serwującej krajobraz 
i walory przyrodnicze.

–  Ograniczanie po-
wierzchni użytków rol-
nych wykorzystywanych 
na cele żywnościowe 
i inne przemysłowe 
(tradycyjne) może pro-
wadzić do dużej inten-
syfi kacji zużycia energii 
i produktów chemicz-
nych w rolnictwie;

–  Niekorzystny bilans 
emisji CO2 w stosunku 
do paliw kopalnych;

–  Przekształcenia krajo-
brazu (wielkoobszarowe 
monokultury pozbawio-
ne walorów przyrodni-
czych) mogą zmieniać 
jego atrakcyjność 
turystyczną.

Biomasa 
leśna

–  Obszary cenne przy-
rodniczo:
a)  parki narodowe,
b)  parki krajobrazowe,
c)  rezerwaty przyrody,
d)  obszary Natura 

2000;
–  Korytarze ekologiczne.

–  Gatunki inwazyjne 
(plantacje).

–  Obszary potrzebne 
dla zrównoważonej 
gospodarki leśnej 
(konfl ikt w przypadku 
plantacji).

–  Możliwy brak/niedo-
statek drewna na inne 
cele, np. meble, papier, 
budulec;

–  Zagrożenie zrównowa-
żonej i wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej 
(nadmiar plantacji 
szybko rosnących, ob-
niżenie wieku rębności, 
niezgodność z siedli-
skiem, przekraczanie 
etatów rębnych).

Energetyka 
wiatrowa

–  Obszary cenne przy-
rodniczo:
a)  parki narodowe*,
b)  parki krajobrazowe,
c)  rezerwaty przyrody*,
d)  obszary Natura 

2000;
–  Ochrona krajobrazu* 

(obszary chronionego 
krajobrazu, zespoły 
przyrodniczo-krajobra-
zowe.

–  Trasy przelotu ptaków*;
–  Ważne miejsca kon-

centracji ptaków*;
–  Tarliska ryb morskich*;
–  Trasy przelotów i kon-

centracji nietoperzy*.

–  Na lądzie – obszary 
strategicznie prze-
znaczone na inne niż 
energetyka wiatrowa 
potrzeby rozwojowe* 
(turystyka, zalesianie)*;

–  Na morzu: wykluczenia 
przez rybołówstwo, 
wymagania transportu 
morskiego (nawiga-
cja), istniejące instala-
cje, koncesje górnicze, 
obszary o znaczeniu 
militarnym*.

–  Możliwe zmniejsze-
nie pozyskiwania ryb 
morskich;

–  Możliwe zakłócenia na 
trasach nawigacyjnych;

–  Wykluczeniom powinny 
też podlegać tereny 
chronionego krajobrazu 
wynikające z ustawy 
o ochronie dóbr kultury 
(strefy ekspozycji kra-
jobrazowej, chronione 
krajobrazy kulturowe, 
parki kulturowe);

–  Przekształcenia krajobra-
zu mogą zmieniać atrak-
cyjność turystyczną.
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Rodzaje 
zasobów 
energii 

odnawialnej

Kategorie wykluczeń* i ograniczeń Inne skutki (w tym 
środowiskowe) wyko-
rzystywania zasobów 
energii odnawialnej

Obszarowa ochrona 
przyrody i środowiska Ochrona gatunkowa Konkurencja 

o przestrzeń

Mała 
energetyka 
wodna

Wymagane 
uzyskanie 
pozwolenia 
wodnopraw-
nego

–  Obszary cenne przy-
rodniczo:
a)  parki narodowe*,
b)  parki krajobrazowe,
c)  rezerwaty przyrody*,
d)  obszary Natura 

2000;
–  Korytarze ekologiczne*;
–  Chronione siedliska 

przyrodnicze;
–  Nawet poza obszarami 

chronionymi*.

–  Ryby wędrowne 
i migrujące, dwuśrodo-
wiskowe;

–  Ryby reofi lne (związane 
z siedliskiem szybko 
płynącej wody);

–  W przypadku, gdy 
piętrzenia zmienia-
ją charakter cieku 
–zwłaszcza w miej-
scach tarliskowych;

–  Gatunki łąkowe, 
łęgowe, brzegów wód 
i torfowiskowe (na ob-
szarze podlegającym 
zalaniu, nawet gdy jest 
niewielki!).

–  Szlaki kajakowe 
o międzynarodowym 
i krajowym znaczeniu;

–  Zmiana charakteru 
cieków skutkuje nisz-
czeniem siedlisk chro-
nionych związanych 
z ciekami o wartkim 
prądzie.

Energetyka 
wodna 
– duże 
piętrzenia

Wymagane 
uzyskanie 
pozwolenia 
wodnopraw-
nego

–  Obszary cenne przy-
rodniczo:
a)  parki narodowe*,
b)  parki krajobrazowe,
c)  rezerwaty przyrody*,
d)  obszary Natura 

2000;
–  Korytarze ekologiczne*;
–  Chronione siedliska 

przyrodnicze – nawet 
poza obszarami chro-
nionymi*;

–  Ochrona krajobrazu*.

–  Ryby wędrowne 
i migrujące, dwuśrodo-
wiskowe;

–  Ryby reofi lne (związane 
z siedliskiem szybko 
płynącej wody);

–  W przypadku, gdy 
piętrzenia zmieniają 
charakter cieku – 
zwłaszcza w miejscach 
tarliskowych;

–  Gatunki łąkowe, 
łęgowe, brzegów wód 
i torfowiskowe (na ob-
szarze podlegającym 
zalaniu).

–  Tereny zurbanizowane;
–  Cenne tereny rolnicze, 

leśne;
–  Cenne tereny tury-

styczne.

–  Zmiana charakteru 
cieków skutkuje nisz-
czeniem siedlisk chro-
nionych, związanych 
z ciekami o wartkim 
prądzie;

–  Wykluczeniom powinny 
też podlegać tereny 
chronionego krajobra-
zu wynikające z ustawy 
o ochronie dóbr kultury 
(strefy ekspozycji kra-
jobrazowej, chronione 
krajobrazy kulturowe, 
parki kulturowe).

Biomasa 
– odpadowa 
(odpady 
z rolnictwa, 
przemysłowe, 
komunalne)

Brak zasadniczych wykluczeń i ograniczeń.

Biogaz – ze 
składowisk 
odpadów 
i z oczyszczal-
ni ścieków

Brak zasadniczych wykluczeń i ograniczeń.

Energetyka 
słoneczna 
– systemy 
rozproszone

Brak istotnych wykluczeń i ograniczeń.
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5.3. Lokalne rzemiosło, kultura i sztuka regionu

Bliskość obszaru Natura 2000 można wykorzystać np. do promocji regional-
nych produktów i usług, rozwoju funkcji edukacyjnych i naukowych. Przede 
wszystkim jednak obecność takich obszarów podnosi prestiż sołectwa, gminy, 
powiatu.

Rzemiosło jest formą szczególnie temu sprzyjającą. Sfery szczególnie obie-
cujące to produkcja sezonowa, usługi i wytwarzanie produktów wykorzystujące 
surowce pochodzenia lokalnego. Istotne są zwłaszcza rodzinne zakłady równo-
cześnie promujące sąsiedztwo obszarów cennych przyrodniczo – nawet jeśli od-
bywać się to będzie wyłącznie na zasadzie skojarzenia miejsca. Produkcja i usłu-
gi od nieanonimowego rzemieślnika pracującego we wspaniałym otoczeniu to 
towar coraz częściej poszukiwany. Można to wykorzystać, zwłaszcza gdy region 
kojarzy się z czystym, nieskażonym środowiskiem, np. pobliskim obszarem Na-
tura 2000. W jaki sposób produkcję lokalną można wykorzystać do promocji re-
gionu? Wytwarzając np.

Produkty spożywcze

Konfi tury, dżemy•  – z owoców przygotowanych według tradycyjnej receptu-
ry. Opakowane w szklane naczynia, z indywidualnymi metkami, mogą być 
sprzedawane na targu lub na festynach bezpośrednio zainteresowanym tury-
stom albo w gospodarstwach agroturystycznych.
Potrawy lokalne•  – w każdym miejscu świata ludzie gotują potrawy według 
swoich własnych receptur i z lokalnych surowców. Nawet popularne potrawy 
przygotowane w różnych miejscach kraju, według lokalnych receptur, sma-
kują inaczej. Szczególną okazją do sprzedaży są miejsca, w których przebywa 
dużo turystów, odbywają się imprezy, obchodzi się święta, a może nawet są 
małe sklepy spożywcze oferujące produkty lokalne.
Wyroby garmażeryjne•  – proste wyroby kulinarne z łatwo dostępnych su-
rowców, bez konserwantów, łatwe do przygotowania (np.: pierogi z różnym 
farszem, kopytka, pyzy, placki, surówki, sałatki) znajdą zbyt w hurtowniach, 
sklepach, zajazdach, kwaterach agroturystycznych.
Wypiek ciasta i chleba•  – każda gospodyni ma swoje przepisy oraz sposo-
by dekorowania ciast. Po dodaniu ładnego opakowania taki produkt można 
oferować w okolicznych sklepach, na targu itd. Specjalne okazje, imprezy lo-
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5kalne czy nawet regionalne lub nawet ponadregionalne to możliwość zapre-
zentowania pełnej oferty lokalnych specjałów. Ciasto smaczne, o oryginalnym 
kształcie i dekoracji, pod ciekawą regionalną nazwą, przyciągnie klienta. Przy-
kładem jest sękacz, regionalny wypiek, który odniósł sukces we wschodniej 
części kraju czy chleb wypiekany na Kaszubach w piecu chlebowym.
Kiszenie kapusty i ogórków•  – produkty wielu zagranicznym turystom nie-
znane.
Przygotowanie przetworów z grzybów i innych darów lasu• .
Produkcja i przetwórstwo miodu•  – miód wyprodukowany we własnej pa-
siece lub zakupiony w beczkach od producentów może być rozlewany do 
mniejszych, szklanych opakowań na potrzeby sprzedaży detalicznej. Wiele 
obszarów Natura 2000 stanowi doskonałą bazę pożytku dla pszczół.

Towary i usługi dla dzieci i osób chorych

Do tej grupy należą: żywność, przedmioty domowe, sprzęt sportowy i rekreacyjny 
oraz rehabilitacyjny, zabawki. Kupujący prawie zawsze oczekują tzw. materiałów 
ekologicznych i bezpiecznych w użytkowaniu. Przykład może być tu produkcja 
zabawek z drewna – drewno jest niezastąpionym surowcem do produkcji zaba-
wek dla dzieci. Zabawki można sprzedawać na targach lub sklepom specjalizują-
cym się w produktach dla dzieci.

Towary i usługi ekologiczne wiążące się z postępującymi zmianami naszego 
stylu życia

Chcemy być postrzegani jako coraz bardziej „ekologiczni”. Zajmujemy się „eko-
logicznymi zajęciami” w czasie wolnym: ekologiczne sporty (np. nordic walking, 
jazda na rowerze, pływanie kajakiem), osobiste kontakty z przyrodą (np. podglą-
danie zwierząt przez lornetkę, fotografi a przyrodnicza).

Przykład

Na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie nie brakuje łąk, a przy odpowiednim gospodarowaniu nie 
powinno także zabraknąć naszych pięknych rodzimych motyli. Wystarczy tylko podjąć taki typ gospoda-
rowania, który będzie im sprzyjał i zatrzymywał je właśnie na tym terenie. Ciekawe i ważne doświad-
czenia w tej dziedzinie zostaną zapewne wypracowane w ramach dużego projektu „Motylowe łąki. 
Ochrona półnaturalnych wilgotnych łąk” realizowanego na Mazowszu przez liczną grupę organizacji 
i instytucji.
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5 Dodatkową, ale ważną funkcją obszarów sieci Natura 2000 jest także zachowanie 
walorów krajobrazu kulturowego i – przy tej okazji – ochrona obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków. Ważna jest zwłaszcza trwała ochrona krajobrazowych 
kompozycji przestrzennych zawierających elementy kulturowe.

Przykład

Łąki na Ekomuzea czyli sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie 
przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania. W Polsce 
ekomuzea powstają najczęściej przy rowerowych Zielonych Szlakach Greenways. Wzdłuż Bursztynowego 
Szlaku znajdziemy dwa ekomuzea: Ekomuzeum Babiej Góry i Ekomuzeum Lanckorona; na szlaku Kra-
ków–Morawy–Wiedeń – jedno: Ekomuzeum Alwernia; a w Bieszczadach – na szlaku Zielony Rower–Green-
way Karpaty Wschodnie aż cztery: W Krainie Bobrów, Trzy Kultury, W krainie Bojków i Hołe. Prawdziwym 
zagłębiem ekomuzeów jest obecnie Dolny Śląsk, gdzie można odwiedzić m.in. Ekomuzeum Dziadoszan, 
Dymarki, Cysterskie, Dziewin i Wrzosowa Kraina czy Ekomuzeum Rzemiosł w Dobkowie. W ekomuzeum 
oprócz odwiedzenia zabytków i ciekawych przyrodniczo miejsc można także spróbować produktów lokal-
nych, a nawet zobaczyć na miejscu, jak są wytwarzane, powędrować ścieżką edukacyjną, uczestniczyć 
w warsztatach w pracowni rzemieślniczej a także wziąć udział w biegach na orientację i w wycieczkach 
rowerowych. Jest to zatem swoiste połączenie edukacji, przygody i regionalnego biznesu.

Na czym polega szansa ekoturystyki?

Ekoturystyka to koncepcja turystyki zrównoważonej, godzącej interesy turystów 
i lokalnych społeczności regionów turystycznych z dobrem przyrody. Istotą eko-
turystyki nie jest forma czy charakter turystyki, lecz rozwój lokalnych społeczno-
ści oparty na turystyce, którą uprawia się w celu regeneracji sił fi zycznych i psy-
chicznych, w procesie obcowania z przyrodą i kulturą regionu, w czasie wolnym 
od nauki i pracy. Dla wielu jednak ekoturystyka to wciąż tylko forma spędzania 
wolnego czasu w celu podpatrywania przyrody, w terenie dzikim, w gronie ludzi 
o szczególnych przyrodniczych zainteresowaniach i wiedzy. A przecież rzesze 
podpatrujących ptaki, uczących się je rozpoznawać to o wiele większa społecz-
ność niż specjaliści – ornitolodzy. Rośnie liczba turystów zaniepokojonych degra-
dacją przyrody, chcących poznać jej prawa i procesy naturalne, nawet wspoma-
gać jej ochronę.

Zasoby i walory turystyczne Ziemi wciąż się kurczą. Bez przestrzegania zasad 
ekoturystyki, bez proekologicznej polityki samorządów – gospodarzy najcenniej-
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5szych obszarów, takiej czystej, ekologicznie bezpiecznej przestrzeni o zdrowych 
warunkach wypoczynku nie będzie przybywać, a może jej nawet ubywać.

Sfera ekoturystyczna wiele korzysta z istnienia sieci Natura 2000. Utworzenie 
obszaru Natura 2000 to przede wszystkim ogromna, bezpłatna promocja regionu. 
Status obszaru Natura 2000 jest gwarancją dobrego stanu środowiska przyrod-
niczego, a więc zachęca do wyboru takiego terenu na miejsce odpoczynku. Po-
winien on także przyciągać osoby szukające ciekawych zjawisk przyrodniczych, 
cennych gatunków fl ory i fauny, a więc być podstawą rozwoju tzw. turystyki kwa-
lifi kowanej. Zarówno młodzież szkolna, jaki i studenci mogą odbywać na takich 
terenach ćwiczenia, szkolenia czy praktyki zawodowe. Teren taki może być rów-
nież obiektem doświadczalnym dla naukowców. Napływ turystów czy zaintere-
sowanych przyrodą hobbystów, powinien być motorem rozwoju infrastruktury 
turystycznej regionu.

Chcąc zainwestować w ekoturystykę, należy zatem pomyśleć o szerokiej ofer-
cie i uzupełnianiu oczywistych jej celów innymi, niekiedy ukrytymi, pozornie 
przypadkowymi. Trzeba pamiętać, że przybysz, nawet z niezbyt daleka, w no-
wym i ciekawym miejscu wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie otoczeniem. 
Może zapragnie sfotografować rzadkiego ptaka lub kupi broszurkę z przepisem 
na lokalne specjały kulinarne, jak chociażby kaszubskie „ciszki”.

Porównanie mapy obszarów Natura 2000 z mapami turystycznymi oraz innymi źródłami informa-
cji turystycznej pozwala sprawdzić, czy w pobliskich danemu obszarowi Natura 2000 miejscowo-
ściach można znaleźć nocleg, wypożyczyć kajak lub rower, wziąć udział w imprezie turystycznej, 
lokalnej, poznać zabytki, posmakować regionalnej kuchni. To dobre zadanie dla samorządów. 
Przygotowanie takich przewodników o swojej gminie czy powiecie, które te wszystkie informacje 
będą zawierały.

Jak więc rozwijać turystykę w regionach, w których znajdują się obszary Natura 2000?

Obszary Natura 2000 chronią najczęściej układy przyrodnicze, które łatwo znisz-
czyć, np. na skutek rozwinięcia źle zorganizowanej turystyki masowej. Można 
też szybko zdegradować środowisko poprzez urbanizację turystyczną: gęsto 
stawiane pensjonaty i hotele, sieć wyasfaltowanych dróg, obiekty rozrywkowe. 
Infrastruktura służąca udostępnianiu turystom walorów regionu musi być tak 
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5 wprowadzana, by można było zapewnić ochronę tego, co w nim najcenniejsze. 
W tym samym celu należy zastanawiać się nad rozproszeniem usług powstają-
cych w związku z „położeniem ekoturystycznym” w pobliżu gęstej sieci obsza-
rów Natura 2000. Liczba tych obiektów umożliwia tworzenie niewielkich ośrod-
ków obsługi ruchu ekoturystycznego w każdym regionie. Pomocą w realizacji 
tych celów będą służyć przemyślane zapisy w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego.

Podaż na rynku ekoturystyki trzeba rozwĳ ać, wyprzedzając popyt. Mimo, że 
panuje powszechne przekonanie, że ekoturyści nie wymagają hoteli o wysokim 
standardzie, dobrze jest być przygotowanym do spełnienia różnych oczekiwań. 
Można przyjąć, że goście zadowolą się dobrze wyposażoną kwaterą, ale spełniają-
cą standardy ekologiczne, co oznacza sprawny sanitariat i czystą kuchnię. Atuta-
mi takiej kwatery będą zapewne: oszczędne gospodarowanie przestrzenią, wodą, 
energią, segregacja odpadów. Atutami są także potrawy regionalne sporządzone 
z domowych produktów oraz treści przyrodnicze w lokalnej prasie czy punktach 
informacji turystycznej, jak również obecność fachowo przygotowanych przewod-
ników, zlokalizowane w niedalekiej odległości wypożyczalnie rowerów, kajaków 
itd. Oczywiste jest, że niezbędne będą dobrze oznakowane szlaki, po których tury-
sta będzie się poruszał bezpiecznie dla siebie i dla przyrody oraz specjalne punkty 
do obserwacji (np. wieże widokowe).

Dobre praktyki

Budowa sieci ścieżek rowerowych na transgranicznym obszarze wysp 
Uznam–Wolin

Benefi cjent: Gmina Świnoujście.
Celem projektu było utworzenie infrastruktury turystycznej przyczyniają-

cej się do rozwoju trans granicznej turystyki rowerowej w regionie Uznam–Wo-
lin. Wybudowane ścieżki stanowią fragment Szlaku Rowerowego wokół Zalewu 
Szczecińskiego, szlaku który po polskiej stronie rozpoczyna bieg od przejścia gra-
nicznego Świnoujście – Ahlbeck i łączy się z dobrze rozwiniętą siecią niemieckich 
tras rowerowych, umożliwiając turystom niemieckim i polskim uprawianie bez-
piecznej turystki rowerowej.

Zasady dobrej praktyki wynikające z realizacji projektu:
wzmocnienie atrakcyjności turystycznej wysp Wolin i Uznam;• 
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5integracja lokalnych społeczności Polski i Niemiec;• 
kompleksowość sieci szlaków rowerowych;• 
promocja i rozwój rynku kulturowego regionu.• 

Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal

Benefi cjent: Gmina Rewal.
Nadmorska Kolej Wąskotorowa ponownie została otwarta dla ruchu tury-

stycznego latem 2008 r. W pierwszym sezonie skorzystało z niej ok. 120 tys. tury-
stów. Kolej ta ma ponad 100 lat. Oddano ją do użytku w lipcu 1896 roku. Wówczas 
tory o szerokości 750 mm połączyły Gryfi ce, Trzęsacz, Rewal i Niechorze. W roku 
1916 linia została przedłużona do Pogorzelicy i Trzebiatowa. W tym też czasie 
zakończono przebudowę linii, powiększając rozstaw szyn do 1000 mm. Obecnie 
trasa przebiegu kolei na terenie gminy Rewal wynosi 10 km. Przejazd najstarszą 
na Pomorzu Zachodnim kolejką wąskotorową jest szczególną atrakcją i pozwala 
odwiedzić ciekawe miejsca Wybrzeża Rewalskiego.

Rewitalizacja projektu zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej 
obejmuje remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu w Re-
walu, Niechorzu, Pogorzelicy, Trzęsaczu i Śliwinie.

Zasady dobrej praktyki wynikające z realizacji projektu:
społeczność lokalna pozytywnie przyjęła budowę inwestycji spodziewając się • 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy;
powrót do tradycji – Nadmorska Kolej Wąskotorowa nawiązuje do praktyk • 
z okresu przedwojennego kiedy to na terenie Pomorza Zachodniego istniała 
gęsta sieć kolei wąskotorowych użytku publicznego o łącznej długości 740 km 
torów będąca jedną z największych tego typu w Europie;
ograniczenie ruchu samochodowego w okresie sezonu urlopowego.• 

Agroturystyka

Agroturystyka jest rodzajem turystyki wiejskiej i charakteryzuje się powiązaniem 
usług turystycznych z gospodarstwem rolnym. Rytm życia gospodarstwa, wyzna-
czany terminami prac polowych i porami obrządku przy zwierzętach gospodar-
skich, przejawiający się charakterystycznymi zapachami, dźwiękami, barwami 
np. dźwiękiem baniek przy udoju, odgłosami bydła wypędzanego na pastwiska, 
pianiem kogutów, zapachem świeżego mleka itp. stanowi o niepowtarzalności 
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5 i unikalności agroturystyki. Dodatkowo bliski kontakt z rodziną rolniczą, u której 
spędza się czas, możliwość poznania jej historii i zwyczajów, serdeczna i gościnna 
atmosfera domu pozostają w pamięci dłużej niż anonimowy pobyt w najbardziej 
luksusowym hotelu3.

Agroturystyka zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Zaczynamy do-
strzegać walory wypoczynku na łonie przyrody, w otoczeniu pięknych łąk, lasów 
i pól. W związku z tym osoby zamieszkujące obszary wiejskie mogą dzięki tej 
działalności zyskać dodatkowe źródło dochodów. Może się ona rozwĳ ać bez prze-
szkód na obszarach cennych przyrodniczo, jakimi bez wątpienia są obszary Natu-
ra 2000. Jej obecność praktycznie nie koliduje z ochroną walorów przyrodniczych. 
W pięknych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejscach może być 
prowadzona cały rok, a tym samym będzie przynosić wymierne korzyści fi nanso-
we. Dlatego powinna być wspierana i popularyzowana. Tu dużą rolę odgrywają 
samorządy, które przez popularyzowanie wiedzy o takiej formie działalności, czy 
na swoich stronach internetowych, czy też w swoich publikacjach oraz w trakcie 
różnych spotkań z lokalną społecznością, przyczyniają się do wzrostu zaintereso-
wania agroturystyką w swoim regionie.

Należy tu nadmienić, że ostatnimi czasy agroturystyka rozwinęła skrzydła 
i w tej chwili nie ogranicza się tylko do zapewnienia miejsc noclegowych, ale ofe-
ruje często własne wyroby, które mają turystów zachęcić do przyjazdu. Są nimi 
produkty nabiałowe, chleb, miody, owoce sadu czy runa leśnego. Właściciele wie-
lu kwater agroturystycznych także organizują atrakcje dla swoich gości – kuligi, 
spływy kajakowe, miodobranie itp.

Dobre praktyki

Agroturystyczne Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika

Celem Agroturystycznego Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika jest wszelkie 
działanie na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Stowarzyszenie zajmuje się 
w szczególności:

3 Za: E. Kmita, J. Majewski, Gospodarstwo agroturystyczne. Budowanie własnej oferty, [w:] Gospodar-
stwo Agroturystyczne. Poradnik, red. L. Powichrowski, MIPS, Warszawa 1997.
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5Promocją – udział w targach turystycznych, w festynach, dożynkach i innych • 
imprezach lokalnych, w mediach (prasa, RTV), systematycznie wydaje folder 
Stowarzyszenia oraz jest obecne w materiałach reklamowych gmin: Lądka 
Zdrój i Stronia Śl. oraz Starostwa Kłodzkiego. Jest też obecne w wydawnic-
twach ogólnopolskich dzięki publikacjom Polskiej Federacji Turystyki Wiej-
skiej „Gospodarstwa Gościnne”.
Dzięki członkostwu w Federacji ma możliwość współdziałania w zakresie • 
ustawodawstwa dotyczącego turystyki wiejskiej i w szczególności agrotu-
rystyki.
Informuje członków Stowarzyszenia o regulacjach gospodarczych, praw-• 
nych, socjalnych i technicznych.
Dba o jakość świadczonych usług m.in. poprzez kategoryzację obiektów.• 
Organizuje szkolenia i bierze udział w szkoleniach organizowanych przez • 
innych.
Reprezentuje i chroni interesy członków stowarzyszenia.• 

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika obecnie ma 20 gospodarstw 
na terenie gminy Stronie Śl. i Lądek Zdrój. Ostatnio największym osiągnięciem 
Stowarzyszenia dzięki projektowi IQUAL jest wybudowanie i wyposażenie sero-
warni w Nowym Gierałtowie.

5.4. Edukacja ekologiczna a wzrost potencjału gmin

Skuteczność działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 zależy w dużej 
mierze od rozwoju edukacji ekologicznej na tych obszarach i zaangażowania po-
szczególnych mieszkańców w działania na rzecz ochrony przyrody.

Decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym oddziałują bezpośrednio na 
środowisko człowieka w miejscu jego zamieszkania. Umacnianie samorządności 
związane jest m.in. z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego za sprawy 
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Na samorządach spoczywa również 
obowiązek określania celów i form tej edukacji, uwzględniających specyfi kę regio-
nu, lokalną tożsamość i tradycję kulturową. Wśród trzech ukształtowanych pozio-
mów samorządności w Polsce szczególnie ważną rolę należy przypisać powiatom, 
bowiem właśnie tam lokalne inicjatywy obywatelskie powinny zetknąć się z pro-
gramami krajowymi i europejskimi.
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Organy samorządowe powinny:

współdziałać przy opracowywaniu i realizacji lokalnych programów edukacji ekologicznej z organiza-• 
cjami i instytucjami cieszącymi się autorytetem wśród lokalnej społeczności;

utrzymywać ścisłą współpracę ze szkołami, zapewniając im warunki fi nansowe i organizacyjne nie-• 
zbędne do prowadzenia edukacji ekologicznej;

zapewniać społeczeństwu dostęp do niezbędnych informacji przydatnych w procesie podejmowa-• 
nia decyzji dotyczących zarządzania środowiskiem.

Ważną rolę w promowaniu działalności gmin w zakresie działalności proekolo-
gicznej są konkursy. Dobrym przykładem jest Konkurs o Puchar Recyklingu, któ-
ry wspomaga inicjatywy w tworzeniu lokalnych programów selektywnej zbiórki 
odpadów w gminach. Warunkiem powodzenia takich programów jest realizacja 
szeroko zakrojonych programów edukacyjnych. Powszechna świadomość eko-
logiczna ma bowiem zdecydowanie większe znaczenie niż instrumenty prawne, 
ekonomiczne, czy techniczne.

Struktury samorządowe mają do spełnienia szczególną rolę w rozwĳ aniu edu-
kacji ekologicznej wśród ludzi dorosłych. Najlepszym i najszybszym sposobem 
podniesienia świadomości ekologicznej dorosłych jest zaangażowanie możliwie 
dużej liczby mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informo-
wania społeczeństwa o przysługującym mu prawie do świadomego uczestni-
czenia w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska. Zasady 
udziału społecznego w procedurach oceny oddziaływania na środowisko zostały 
uregulowane w ustawie OOS, a szczegóły dot. procedur oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanych przedsięwzięć omówiono w rozdz. 3.

Edukacja powinna wykształcać te wartości, postawy, które umożliwią roz-
wiązywanie problemów ekologicznych bez degradacji środowiska. Niezbędne 
jest obecnie zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej, zarówno przez 
promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści, jak i poprzez 
powiększanie bazy materialnej umożliwiającej praktyczną realizację programów 
edukacyjnych.

Szczególnie ważne jest obecnie prowadzenie szkoleń na temat wytycznych Unii Europejskiej w za-
kresie ochrony bioróżnorodności. Dlatego w realizowanych przez samorządy wojewódzkie, powia-
towe czy gminne programach ochrony środowiska należy dużą uwagę zwrócić na kształtowanie 
postaw ekologicznych społeczeństwa.
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5Edukacja ekologiczna kształtując obraz relacji między społeczeństwem a przyrodą 
musi wkraczać w sfery kształcenia i doskonalenia kadry odpowiedzialnej za stan 
środowiska, wdrażanie przepisów prawa i ich egzekwowanie, a ukazując zależ-
ność człowieka od przyrody – uczyć odpowiedzialności za wszystkich ludzi i za 
zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. O ile stosunkowo łatwo zmie-
rzyć efekty ekologiczne przedsięwzięć inwestycyjnych, trudniej to ocenić w przy-
padku edukacji ekologicznej. Programy edukacji ekologicznej zawierają mierniki 
edukacji ekologicznej, a są nimi najczęściej liczby: osób korzystających z edukacji 
ekologicznej, przeprowadzonych konferencji, warsztatów, seminariów, wycieczek, 
zorganizowanych konkursów, kampanii, wydanych publikacji o tematyce ekolo-
gicznej i ochronie bioróżnorodności.

Bardzo ważnym elementem edukacyjnym jest baza danych prowadzona 
przez starostwa powiatowe i gminy dotycząca informacji o środowisku i jego 
ochronie, a wynikająca z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko.

Komunikacja ze społeczeństwem jest również ważna – powinna mieć miejsce 
zarówno podczas tworzenia samorządowych programów i planów, jak i planowa-
nia ochrony obszarów Natura 2000, a także poprzez udział społeczeństwa w oce-
nach oddziaływania na środowisko dla planów i programów, oraz w indywidu-
alnej ocenie oddziaływania na środowisko prowadzonej podczas przygotowania 
procesu inwestycyjnego.

Najważniejszymi atutami dobrze prowadzonej, a co za tym idzie przynoszącej wymierne efekty 
edukacji ekologicznej są:

dobra kadra pracująca w administracji samorządowej, doskonaląca wiedzę i umiejętności w zakre-• 
sie wdrażania prawa polskiego i unijnego, dotyczącego ochrony przyrody;

współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi – np. stowarzyszeniami ekologicznymi, Lo-• 
kalnymi Grupami Działania, Ligą Ochrony Przyrody itp. oraz szkołami wszystkich szczebli jak również 
nadleśnictwami, parkami narodowymi, krajobrazowymi i regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska.

Dużą rolę w edukacji ekologicznej pełnią telewizja, radio, prasa jak również inter-
net. Istnieje ścisła współzależność między stanem wiedzy społeczeństwa a sposo-
bem ukazywania problemów ekologicznych w mediach. Najważniejsze jednak jest 
nadanie właściwej rangi problemom edukacji ekologicznej w programach ochrony 
środowiska i przekazywanie pełnej informacji społeczeństwu o problemach ekolo-
gicznych gminy czy powiatu.
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5
Co może dać LEADER

Inicjatywa Wspólnotowa LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW 2007–2013) jest realizowana w ramach działania o tej samej nazwie. Jego 
celem jest aktywizacja mieszkańców oraz tworzenie nowych miejsc pracy na ob-
szarach wiejskich oraz waloryzacja i lepsze zarządzanie zasobami lokalnymi. 
Dzieje się to dzięki tworzeniu Lokalnych Grup Działania (LGD), na które składają 
się samorządy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele lokalnych społeczno-
ści. Leader ma aktywizować społeczność wiejską poprzez włączanie partnerów 
gospodarczych i społecznych do planowania i następnie wdrażania w życie róż-
nych inicjatyw lokalnych.

Jest to inicjatywa oddolna, która dzięki zaangażowaniu tak wielu partnerów, 
umożliwia lepsze poznanie problemów danego obszaru i umożliwia szukanie 
rozwiązań. Lokalna Grupa Działania przygotowuje projekty, które przyczyniają 
się do zastosowania różnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju da-
nego obszaru. Program LEADER nie jest adresowany bezpośrednio do rolników 
indywidualnych, ale do lokalnych grup działania, które przez rolników mogą 
być współtworzone.

Sieć Natura 2000, szczególnie obejmująca swoim zasięgiem obszary rolne, 
jest postrzegana przez rolników jako nałożenie ograniczeń w zakresie prowa-
dzenia gospodarki rolnej. Natomiast poprzez inicjatywę LEADER, która skupia 
społeczność lokalną, można pokazać możliwości, jakie dają te obszary. Jeżeli 
dana LGD funkcjonuje na terenie, na którym znajdują się obszary Natura 2000, 
może wpisać je jako jedną z mocnych stron w swojej strategii działania. Opie-
rając się na takim zapisie, można wnioskować o wsparcie fi nansowe na wiele 
działań, które będą promować te obszary oraz tworzyć w oparciu o nie produk-
ty regionalne.

Cenny obszar przyrodniczy daje podstawę do podejmowania inicjatyw służą-
cych rozwojowi rolnictwa ekologicznego, promocji turystycznej danego obszaru 
oraz produktów regionalnych, kultywowaniu tradycji historycznych czy kulturo-
wych danego terenu. Dobrze przygotowana lokalna strategia rozwoju i prężnie 
działająca lokalna grupa działania mogą przynieść korzyści dla prawidłowego, 
zgodnego z ochroną przyrody, rozwoju obszaru Natura 2000.
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5
Dobre praktyki

Trójsektorowe porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru 
„Brama na Bagna”

Rejon: gminy Zawady, Wizna, Rutki.
Głównym celem projektu jest rozwój zrównoważonej turystyki, promocja 

i rozwój obszarów wiejskich oraz długoterminowa inwestycja w zasoby ludzkie. 
Podstawą projektu jest zrównoważony rozwój sfery przyrodniczej, gospodarczej 
i społecznej, który można osiągnąć poprzez działania na rzecz ekologii i ochrony 
środowiska oraz edukacji i informacji ekologicznej, jak i działania na rzecz ochro-
ny i promocji krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych regionu. Celem jest 
również zainicjowanie i trzymanie współpracy pomiędzy trzema gminami oraz 
pomiędzy trzema sektorami: administracji, obywateli i biznesu, przy wypracowa-
niu metod i środków rozwoju regionu oraz aktywizacja ludności.

Realizator:
Lokalna Organizacja Turystyczna – Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”.
Partnerzy:
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” z Białegostoku;• 
Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne „Łoś” z Wizny;• 
Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Wsi w Targoniach Wielkich;• 
Stowarzyszenie Ekoturystycznego „Biebrza Koneserom” z Moniek;• 
fi rma „Biebrza Eco-Travel” z Goniądza;• 
Gminy: Rutki, Wizna, Zawady;• 
Zakład Karny w Grądach Woniecko.• 
Odbiorcy:
Głównymi benefi cjentami są mieszkańcy, którzy mają otworzyć kwatery agro-

turystyczne, wypożyczalnie kajaków, punkty gastronomiczne, parkingi, a więc 
stworzyć własne miejsca pracy. Rozpocząć drobną produkcję rękodzieła artystycz-
nego, oferować drobne usługi turystyczne. Umożliwi to nie tylko stworzenie no-
wych miejsc pracy i źródeł dochodów, ale także pobudzenie potencjału polskiej 
wsi, zatrzymanie na niej młodych ludzi.

Okres realizacji: 01.12.2005–31.08.2006.
Rezultaty:
Powstanie Lokalnej Organizacji Turystycznej.• 
Powstanie roboczej wersji „Programu Rozwoju Turystyki”.• 
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5 Powstanie w ośrodku „Brama na Bagnach” w Strękowej Górze biura infor-• 
macji turystycznej, biura wsparcia przedsiębiorczości, izby regionalnej, sali 
konferencyjnej i przestrzeni wystawowej.
Coraz szersze zainteresowanie lokalnej społeczności w współuczestniczeniu • 
w projekcie.
Otwarcie dwóch kwater agroturystycznych w gminie Zawady.• 
Powstanie strony internetowej projektu wraz z modułem zgłaszania uwag • 
i zmian do „Programu Rozwoju Turystyki”.

Przykładowe możliwości rozwoju lokalnego gmin, w których są obszary Natura 2000, to:

Budowa infrastruktury turystycznej przyjaznej przyrodzie. 

Rozwój unikatowych form drobnej przedsiębiorczości, wykorzystującej specyfi kę przyrody  
i kultury regionu.

Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z ekoturystyką. 

Aktywizowanie społeczności lokalnej do realizacji celów związanych z rozwojem lokalnym  
przy zachowaniu bioróżnorodności.

Wzmocnienie świadomości społecznej odnośnie znaczenia ochrony różnorodności biolo- 
gicznej oraz tworzenie „lokalnej” własności obszarów Natura 2000.

Wdrażanie nowych technologii pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. 

Promowanie „Naturowych” atrakcji regionu w internecie, w radio, telewizji, w prasie. 

PODSUMOWANIE
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Co to jest Projekt B2N? 

Na czym polegają EkoInnowacje na obszarach Natura 2000? 

Jak wykorzystać możliwości projektu „Biznes na rzecz bioróżnorodności”? 

TU ZNAJDZIESZ

W 2001 roku Unia Europejska przyjęła zobowiązanie, aby do 2010 roku zatrzymać 
utratę bioróżnorodności. Obecnie Rada zobowiązała Komisję Europejską do opra-
cowania nowej Strategii Ochrony Bioróżnorodności na lata 2010–2020. Realizacja 
celów nowej strategii wymaga szerokiego współdziałania wszystkich, w tym rów-
nież sektorów gospodarczych.

Gmina nie powinna pozostawać bierna wobec przedsiębiorców działających 
na jej terenie oraz inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem w tym miejscu 
działalności gospodarczej. Sukces lokalnych podmiotów przekłada się na wzrost 
dochodów gminy oraz zamożność mieszkańców, którzy stanowią znaczny odsetek 
personelu pracowniczego tych fi rm. Tereny przemysłowe, na których wygaszana 
jest aktywność gospodarcza, powinny być przedmiotem rewitalizacji. Działania 
te powinny być przeprowadzane w oparciu o program rewitalizacji, który należy 
opracować w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi.

Urzędy Gmin powinny wygenerować i uaktualniać terenową ofertę inwe-
stycyjną. Zasadne jest w tym przypadku współdziałanie z lokalnymi fi rmami, 
celem prezentowania kompleksowej oferty z terenu gminy. Wsparcia lokalnych 
samorządów potrzebują zwłaszcza początkujący przedsiębiorcy. Na poziomie lo-
kalnym celowym jest stworzenie przejrzystej platformy wymiany informacji, pre-
zentowania oczekiwań i zamierzeń obu stron. Wzajemnej dyskusji sprzyjać będzie 
integracja lokalnego środowiska gospodarczego, dzięki której wykreowany zosta-
nie reprezentatywny partner w formie organizacji gospodarczej. Władze gminy 
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6 powinny wzmacniać te procesy integracyjne. Przykładem takich działań są impre-
zy okolicznościowe, gale przedsiębiorczości, lokalne nagrody gospodarcze, fora 
biznesu, targi itp. Przedsięwzięcia te są okazją do wzajemnych spotkań, dyskusji, 
wymiany doświadczeń.

Projekt B2N – a rozwój przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo

Projekt B2N („BUSINESS TO NATURE – Interregional approach to SMEs and entre-
preneurship in natural areas”) jest nową inicjatywą współfi nansowaną w ramach 
programu INTERREG IVC, której celem jest zademonstrowanie i rozpowszechnia-
nie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw na 
obszarach przyrodniczych.

Projekt B2N jest realizowany od stycznia 2010 r. do grudnia 2012 r.• 

W projekcie B2N uczestniczy 11 instytucji z 9 krajów (Bułgaria, Francja, Hiszpania, Polska, Portugalia, • 
Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy).

W ramach projektu B2N powstaną strategiczne dokumenty zawierające wykaz dobrych praktyk oraz • 
rekomendacje dla polityk regionalnych, które wskażą decydentom w jaki sposób pogodzić rozwój 
gospodarczy z wymogami ochrony środowiska.

Projekt przyczyni się do zrównoważonego rozwoju europejskich regionów, poprzez 
promowanie na słabo rozwiniętych gospodarczo obszarach, posiadających na ogół 
szczególne walory przyrodnicze, przedsiębiorczości opartej o atrakcyjność środo-
wiska naturalnego i lokalne rzemiosła. Bazą dla realizacji przedsięwzięcia będą już 
istniejące dobre praktyki w inicjatywach wspierających przedsiębiorczość.

Samorządy lokalne powinny zachęcać miejscowych przedsiębiorców i inwe-
storów, do korzystania ze środków fi nansowych jakie oferuje na rozwój mikro-
przedsiębiorczości Unia Europejska. Powinny wskazywać szczególnie te, które 
wspierają rozwój przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, tym samym poka-
zując, że obszary Natura 2000 to tereny na których można prowadzić działalność, 
można się rozwĳ ać.

Program współpracy międzyregionalnej INTERREG IVC, fi nansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umożliwia współpracę regionów 
Europy w ramach projektów służących wymianie i przekazywaniu doświadczeń 
w zakresie innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, ochronie środowiska na-
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6turalnego oraz zapobiegania ryzyku. Realizacja takich projektów na terenie Europy 
jest bardzo ważna, bo to właśnie Europa najbardziej ze wszystkich kontynentów 
odczuwa skutki fragmentacji środowiska powodowanej ludzką działalnością.

Aby przekonać sektory gospodarcze do współdziałania na rzecz ochrony bio-
różnorodności stworzona została Platforma Internetowa B@B – Green Week. Będą 
na niej prezentowane przykłady dobrych praktyk, przewodniki, planowane są tak-
że warsztaty dla przedsiębiorców oraz nagrody dla przedsiębiorców potrafi ących 
połączyć działalność gospodarczą z ochroną bioróżnorodności. Sześć sektorów 
gospodarki będzie traktowanych priorytetowo w ciągu pierwszego roku realizacji 
programu: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, leśnictwo, przemysł wydobyw-
czy, sektor fi nansowy i turystyka. Platforma B@B będzie zarządzać wymianą infor-
macji i wiedzy oraz oferować wytyczne odnośnie sposobu możliwie najlepszego 
uwzględnienia kwestii różnorodności biologicznej w indywidualnym biznesie.

Przykłady

W Polsce do projektu przystąpiła Warmia i Mazury – region o wyjątkowych walorach przyrodniczych • 
i turystycznych, w którym wyznaczono dużą liczbę obszarów Natura 2000. W województwie warmiń-
sko-mazurskim aż 98,9% przedsiębiorstw należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, główne 
sektory gospodarki regionu to przemysł rolno-spożywczy, drzewny, meblarski i turystyczny. Większość 
małych przedsiębiorstw działa w sektorze usługowym. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać działal-
ność gospodarczą, nie szkodzącą środowisku lub wpływającą na poprawę stanu środowiska mogą 
ubiegać się o dofi nansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007–2013 
oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu IV: Przedsięwzięcia 
dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, na projekty, których realizacja 
spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń trafi ających do środowiska, np. poprzez redukcję ilości wy-
twarzanych odpadów, zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi, obniżenie poziomu 
hałasu, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

W Europie Zachodniej, w ramach projektu B2N Indore –Instytut Rozwoju Ekonomicznego Prowincji • 
Ourense w Hiszpanii oraz ADRAT – Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Alto Tamega w Portugalii zreali-
zowali następujące inwestycje i przedsięwzięcia na obszarach cennych przyrodniczo:
– wykorzystali złoża wód termalnych do realizacji ośrodka SPA;
– zaadaptowali stację kolejową na hostel;
– stworzyli ekomuzeum;
– stworzyli ośrodek wypoczynkowy;
– wykorzystują obiekty zabytkowe jako hotele działające w sieci PARDORES;
– zakładają farmy kóz i prowadzą działalność (hodowla kóz i produkcja serów).

Więcej szczegółów na: http://ec.europa.eu/environment/nature/partnerships/index_en.htm oraz 
http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/call_for_interest.pdf
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6
EkoInnowacje na obszarach Natura 2000

EkoInnowacje to nowe procesy produkcyjne, technologie, usługi i produkty. Mają 
przyczynić się do korzystnych zmian, których założeniem jest zmniejszenie ne-
gatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Inwestycją, która powinna 
w dużym stopniu oddziaływać na rozwój gminy jest np. lokalizacja technologicz-
nego parku przemysłowego. Jest to przedsięwzięcie innowacyjne, które korzystnie 
zdywersyfi kuje lokalną gospodarkę i może dać jej ożywczy impuls.

Przedsiębiorcy napotykają na problemy związane z ostrożnością banków i in-
nych instytucji fi nansowych, co do wspierania innowacyjnych projektów. Dlatego 
też Unia Europejska, chcąc zachęcić przedsiębiorców do realizacji swoich pomy-
słów wychodzi z pomocą fi nansową w postaci Programu na rzecz Konkurencji 
i Innowacji.

Dodatkowo corocznie nagradza 5 „najlepszych z najlepszych” projektów zre-
alizowanych przy wsparciu unĳ nego mechanizmu fi nansowania na rzecz ochrony 
środowiska jak również wręcza nagrody „Biznes dla Środowiska”, którymi hono-
rowane są działania przedsiębiorstw zmierzające do zrównoważonego rozwoju, łą-
czące w całość innowacje, rentowność ekonomiczną i ochronę środowiska. Poniżej 
podano krótkie informacje o europejskich przykładach ciekawych EkoInnowacji.

Przykłady

Autorzy węgierskiego projektu wypracowali naturalną metodę oczyszczania wody z metali ciężkich • 
przy użyciu drożdży. Wykorzystuje ona bowiem produkty uboczne powstające przy produkcji żywno-
ści, a także neutralizuje skażoną wodę. Metoda ta jest opłacalna, może być wykorzystywana w istnie-
jących już zakładach, np. produkcji baterii, galwanizacji oraz garbowania skór.

Uniwersytet Rolniczy w Atenach pokierował projektem, który miał na celu redukcję odpadów powsta-• 
jących przy produkcji wina. Autorzy projektu wypracowali i przetestowali wykonalność metody mają-
cej na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i wytwarzanie dochodowych produktów ubocznych, 
takich jak nawozy naturalne.

We włoskim projekcie skupiono się na rozwinięciu techniki zwiększającej odzyskiwanie wody w prze-• 
myśle włókienniczym, czego rezultatem było zredukowanie zużycia wody o 40% w porównaniu z me-
todami konwencjonalnymi.

Niemiecka fi rma otrzymała nagrodę za wysokiej czystości biopaliwo. Biopaliwo drugiej generacji omi-• 
ja pewne pułapki, będące udziałem tradycyjnych biopaliw, których produkcja opiera się zazwyczaj 
na roślinach tradycyjnie uprawianych z myślą o produkcji żywności lub na uprawach eksploatowa-
nych w sposób naruszający równowagę ekologiczną.
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6
Biznes na rzecz bioróżnorodności

Cel projektu

Ideą przewodnią projektu realizowanego w Bułgarii, Polsce i na Węgrzech, fi nan-
sowanego przez Komisję Europejską, jest wspieranie małych i średnich przedsię-
biorstw (MŚP) w celu zwiększenia ich udziału w realizacji Strategii Zrównowa-
żonego Rozwoju UE. Celem strategicznym było powstrzymanie procesu utraty 
bioróżnorodności do roku 2010 poprzez utworzenie mechanizmu fi nansowego dla 
MŚP na obszarach Natura 2000 na rzecz inwestycji i zrównoważonego zagospoda-
rowania sieci Natura 2000, opartego na koncepcji partnerstwa publiczno-prywat-
nego oraz zainicjowanie tworzenia rynku inwestycji na rzecz bioróżnorodności.

Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie potencjału techniczno-merytorycznego w zakresie 
aspektów przyrodniczych poprzez utworzenie Biura Przyrodniczej Pomocy Technicznej, niezbędnej do 
wdrożenia w kolejnych latach przyszłego inwestycyjnego mechanizmu fi nansowego „Funduszu na rzecz 
Bioróżnorodności”.

Główne przesłanki projektu

Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu są następujące fakty:
w Polsce wśród przedsiębiorstw prym wiodą małe i średnie przedsiębiorstwa, • 
istotna ich część gospodaruje na terenach wiejskich, wykorzystując zasoby na-
turalne, w tym bioróżnorodność;
gospodarcze wykorzystanie bioróżnorodności jest źródłem dochodów znacz-• 
nej części społeczeństwa, stabilizacja i trwałość tych dochodów zależy od za-
pewnienia ochrony i zrównoważonego gospodarowania jej zasobami;
istnieje potrzeba generowania i promowania pozytywnego związku pomię-• 
dzy biznesem a bioróżnorodnością na obszarach Natura 2000;
realizacja idei „Fundusz na rzecz Bioróżnorodności” umożliwi dostęp MŚP na • 
terenach wiejskich do ekologicznie uwarunkowanych, komercyjnych kredy-
tów na inwestycje służące jednocześnie rozwojowi gospodarczemu i ochronie 
bioróżnorodności na obszarach Natura 2000;
projekt wygeneruje nową niszę na rynku inwestycyjnym i nowy produkt fi -• 
nansowy dla MŚP na cennych przyrodniczo obszarach;
projekt stworzy platformę dla innowacyjnego połączenia i wykorzystania sze-• 
rokiego zakresu dyscyplin wiedzy przyrodniczej i ekonomicznej oraz prak-
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6 tycznego przełożenia zaleceń ochronnych na język działań inwestycyjnych 
i gospodarczych;
inicjatywa „Biznes na rzecz Bioróżnorodności” zakłada zrównoważone wyko-• 
rzystywanie lokalnych zasobów naturalnych i aktywizację lokalnego kapitału 
ludzkiego, respektowanie kultury i tradycji oraz systemu wartości w odnie-
sieniu do przyrody. Inicjatywa ta będzie także sprzyjać zachowaniu trady-
cyjnych i zanikających zawodów, łącząc ją z zastosowaniem nowoczesnych 
technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem;
inicjatywa „Biznes na rzecz Bioróżnorodności” służyć będzie realizacji celów • 
odnowionej Strategii Lizbońskiej – wzrostowi gospodarczemu i zatrudnie-
niu poprzez rozwój sektora MŚP i inicjowanie lub aktywizację działalności 
gospodarczej.

Głównym celem Funduszu na rzecz Bioróżnorodności jest wspieranie MŚP na rzecz:

poprawy lub/i utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego;• 

zwiększenia sukcesu ekonomicznego.• 

W związku z tym przyszły Fundusz charakteryzuje się pewną specyfi ką polega-
jąca na tym, że jest przeznaczony na obszary cenne przyrodniczo i dla przedsię-
biorstw, które mają wpływ na stan środowiska naturalnego poprzez działalność 
gospodarczą jaką prowadzą. Stąd kryteria dla przedsiębiorstw wynikają z nastę-
pujących cech Funduszu:

skierowany na obszary cenne przyrodniczo o znaczeniu europejskim, szcze-• 
gólnie Natura 2000;
dedykowany dla „pro-przyrodniczych” MŚP prowadzących działalność go-• 
spodarczą opartą na wykorzystaniu zasobów naturalnych;
przeznaczony na pro-przyrodnicze komercyjne projekty spełniające wymogi • 
celu ekonomicznego i przyrodniczego;
preferuje przedsięwzięcia realizowane w ramach partnerstwa publiczno-• 
-prywatnego.

W odniesieniu do przedmiotu działalności gospodarczej przewiduje się trzy opcje 
celu Funduszu:

zapobieganie zanikaniu działalności gospodarczej istotnej dla zachowania • 
różnorodności biologicznej;
dostosowanie istniejących form działalności gospodarczej do wymogów • 
ochrony obszarów Natura 2000;
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6tworzenie nowych inwestycji wykorzystujących możliwości stwarzane przez • 
Naturę 2000.

Z powyższego wynika, że z funduszu kredytowego będą mogły korzystać przed-
siębiorstwa, których działalność ma pozytywny wpływ na przyrodę i istotne zna-
czenie dla jej ochrony na terenie związanym z ich funkcjonowaniem. Zatem przed-
miotem fi nansowania w drodze preferencyjnego kredytu będą tylko te projekty, 
które w ewidentny sposób będą zapewniać efekty środowiskowe zgodne z celami 
ochrony przyrody na danym obszarze.

Defi nicja i kryteria pro-przyrodniczego przedsiębiorstwa (PPP)

PPP określane jest jako: „Przedsiębiorstwo w swym podstawowym zakresie działalności zależne od 
przyrody i poprzez swą działalność przyczyniające się do ochrony przyrody”.

Oto wstępne kryteria kwalifi kacji przedsiębiorstwa/gospodarstwa pod kątem 
kredytowania z przyszłego Funduszu na rzecz Bioróżnorodności:

spełnia wymogi defi nicji MŚP;• 
zlokalizowane jest na obszarze Natura 2000 lub użytkuje zasoby zlokalizowa-• 
ne w tych obszarach;
istnienie przedsiębiorstwa jest zależne od użytkowania zasobów przyrody, • 
szczególnie różnorodności biologicznej;
wykazuje pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną na obszarze swego • 
oddziaływania;
posiada dobrą reputację ekonomiczną oraz zdolność kredytową;• 
jest zainteresowane nowym instrumentem fi nansowym i gotowe poddać się • 
wstępnej ocenie kondycji fi nansowej oraz wpływu na środowisko.

Przykłady proprzyrodniczych profi li działalności kwalifi kowanej do wsparcia przez środki z preferen-
cyjnej linii kredytowej:

1. Podstawowa produkcja surowców pierwotnych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie oraz ich 
przetwórstwo:

wypas bydła na ekstensywnych użytkach zielonych ważnych dla ochrony fl ory i fauny (szczególnie • 
ornitofauny),
przetwórstwo mleka i mięsa z gospodarstw położonych na terenach ekologicznie wrażliwych na • 
zanik gospodarki łąkowo-pastwiskowej,
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6 gospodarstwa rybackie, łowiska specjalne i działania służące utrzymaniu, czy też reintrodukcji • 
zagrożonych gatunków.

2. Pozyskiwanie i przetwórstwo pierwotnych surowców naturalnych:
zbiór ziół dziko rosnących i ich przetwórstwo,• 
zbiór runa leśnego i przetwórstwo,• 
wyrób mebli z miejscowych surowców,• 
wyrób włókien/tkanin,• 
pozyskiwanie trzciny i strzecharstwo,• 
pozyskiwanie wikliny i produkcja wyrobów z wikliny.• 

3. Urządzanie krajobrazu:
usuwanie niepożądanych gatunków roślin, walka z zarastaniem i zakrzaczeniami,• 
rekultywacja terenów, kompensacja przyrodnicza (odtwarzanie siedlisk).• 

4. Gospodarka wodna:
regulowanie i przywracanie właściwych stosunków wodnych,• 
wykonywanie przepławek,• 
odtwarzanie starorzeczy, oczek wodnych, stawów rybnych i mokradeł.• 

5. Turystyka:
różne formy usług turystycznych, w szczególności ekoturystyki oraz turystyki kwalifi kowanej – tury-• 
styka wędkarska i wodna, spływy kajakowe, turystyka ornitologiczna,
tereny campingowe, pola namiotowe itp.• 

6. Odnawialne źródła energii:
produkcja i uzdatnianie biopaliw, np. z trzciny lub zrębków wierzby,• 
pozyskiwanie i zagospodarowanie biomasy naturalnie rosnącej, szczególnie z obszarów chronio-• 
nych i borykających się z problemem zarastania i zakrzaczenia wskutek ekstensyfi kacji, zanikania 
produkcji rolnej,
pozyskiwanie energii z małych elektrowni wodnych, towarzyszących przywracaniu retencji • 
wodnej.

Innowacyjność projektu polega na tym, że:
wspiera ochronę i zagospodarowanie sieci Natura 2000, która stanowi szcze-• 
gólną niszę dla promocji i rozwoju przedsiębiorstw aktywnie sprzyjających 
ochronie bioróżnorodności i zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów na-
turalnych;
zorientowany jest na pro-przyrodnicze MŚP, które osiągają korzyści ekono-• 
miczne gospodarując w sposób zrównoważony zasobami naturalnymi;
wykorzystuje wiedzę ekonomiczną i język biznesu w celu zwrócenia uwa-• 
gi na aspekty ochrony bioróżnorodności i zarządzania pro-przyrodniczymi 
przedsiębiorstwami;
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6poszukuje nowych innowacyjnych możliwości dla rozwoju pro-przyrodni-• 
czych przedsiębiorstw i podnoszenia ich konkurencyjności opartej na ochro-
nie bioróżnorodności i zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych;
generuje i promuje pozytywny związek pomiędzy biznesem a bioróżnorod-• 
nością na obszarach Natura 2000.
odchodzi od rozwiązań nacechowanych dużym negatywnym wpływem • 
na bioróżnorodność na rzecz minimalizowania i kompensowania strat dla 
przyrody.

Przykłady

1. Nazwa fi rmy: Gospodarstwo Rolne Dariusz Matkowski.

2. Lokalizacja: Ujście Warty, obszar Natura 2000 PLC 080001, Gmina Słońsk.

3. Środowisko naturalne wykorzystywane przez fi rmę: Ekosystem doliny rzecznej, wilgotne łąki, pa-
stwiska.

4. Działalność gospodarcza:

 Produkcja podstawowa i usługi trzeciego rzędu (marketing i bezpośrednia sprzedaż).

 Firma powstała w 1988, MŚP, 30 pracowników.

Główne działania i etapy rozwoju:• 

– 1988 r. – gospodarstwo 50 ha przejęte od rodziców.

– 1992 r. – zakup od spółdzielni produkcyjnej 500 ha gruntów rolnych, stada krów mlecznych, 
stada krzyżówek bydła mlecznego i mięsnego, stad owiec i gęsi. Kontynuacja ekstensywnego 
wypasu i produkcja siana na obszarach ważnych dla Parku Narodowego Ujście Warty, a także 
na otaczających terenach łąk i pastwisk ważnych dla ornitofauny w regionie.

– 1998 r. – import z Francji pierwszego podstawowego stada bydła mięsnego (150 cielnych jałó-
wek) i powiększenie obszaru ekstensywnego wypasu na terenie Parku Narodowego.

– 2003 r. – leasing gruntów rolnych i budynków po dawnym PGR, zakupione w 2008 roku.

– 2007 r. – zakup starego młyna, odbudowa i uruchomienie na potrzeby produkcji, regulacji 
stosunków wodnych na zarządzanym obszarze, a także jako atrakcja turystyczna.

Rynek odbiorcy (lokalny, krajowy, międzynarodowy):• 

– Mleko – lokalny.

– Mięso (żywe zwierzęta) – międzynarodowy.

Główna działalność ważna dla bioróżnorodności:• 

– Produkcja siana i wypas.

– Zbiór biomasy i produkcja biopaliw ok. 60 tyś. ton.

– Odkrzaczanie i kontrola naturalnej sukcesji, przeciwdziałanie zarastaniu siedlisk.
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5. Bioróżnorodność:

Główne korzyści dla obszaru Natura 2000:• 

– Ekstensywny wypas bydła (2000 szt.) i koni (800 szt.) pozwalający na utrzymanie zagrożonych 
siedlisk, kontrolę sukcesji i aktywną ochronę siedlisk ptaków. Odtworzenie i utrzymanie urzą-
dzeń regulacji stosunków wodnych.

Główne korzyści dla bioróżnorodności lub zmniejszenie strat bioróżnorodności:• 

– Zbiór i usuwanie biomasy, odtworzenie i utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych, odtworze-
nie i utrzymanie siedlisk.

Obszary Natura 2000 to tereny, na których można prowadzić działalność gospodarczą,  
która nie powoduje zagrożenia dla chronionych tam siedlisk i gatunków.

Samorządy lokalne powinny zachęcać lokalnych inwestorów i przedsiębiorców do ko- 
rzystania ze środków fi nansowych, jakie na rozwój mikroprzedsiębiorczości oferuje Unia 
Europejska.

Mechanizmy B2N oraz projektu „Biznes na rzecz bioróżnorodności” preferują działalność  
innowacyjną i nakierowaną na ochronę różnorodności biologicznej na obszarach chro-
nionych – w szczególności na obszarach Natura 2000.

PODSUMOWANIE
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Czy usytuowanie w obszarze Natura 2000 może pomóc w zdobyciu środ- 
ków na sfi nansowanie planów rozwojowych gminy.

Przykłady możliwości fi nansowego wsparcia projektów na obszarach Na- 
tura 2000.

TU ZNAJDZIESZ

Wiele gmin potraktowało wyznaczenie na ich terenie obszaru Natura 2000 jako 
istotne ograniczenie możliwości rozwoju. Poniżej omówione zostaną aktualne 
mechanizmy fi nansowe, które mogą zmienić tę opinię.

Czy usytuowanie w obszarze Natura 2000 może pomóc w zdobyciu środków na sfi nansowanie 
planów rozwojowych gminy?

Istnienie obszaru Natura 2000 na terenie gminy może pomóc w ukierunkowa-
niu jej rozwoju. Dużą szansą jest rozwój gmin przy wykorzystaniu potencjału 
przyrodniczego poprzez ekoturystykę, rozwój infrastruktury turystycznej i po-
szerzenie oferty turystycznej, utworzenie i promocję produktu regionalnego, 
samoorganizację podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń lokalnych (patrz 
rozdz. 5). Wsparcie działań z tym związanych znalazło odzwierciedlenie w do-
stępnych aktualnie instrumentach fi nansowych (wojewódzkie fundusze ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Fundusze Europejskie) i preferowaniu projektów usy-
tuowanych na obszarach cennych przyrodniczo – zwłaszcza obszarach Natura 
2000, poprzez:
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7 ustalenie dodatkowych punktów na etapie naboru wniosków o dofi nansowa-• 
nie (np. wspieranie działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospo-
darki odpadami i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza);
uwarunkowanie realizacji projektów od położenia w granicach obszarów Na-• 
tura 2000 lub efektu projektu wywieranego na ten obszar (np. budowa infra-
struktury turystycznej).

Po dokonaniu przeglądu aktualnych Programów Operacyjnych można stwierdzić, iż wiele z nich uwzględ-
nia obszary Natura 2000 i inne obszary cenne przyrodnicze, preferując pewne kategorie projektów wła-
śnie na ich terenie.

Możliwości, jakie stwarzają instrumenty fi nansowe w perspektywie 2007–2013 
mogą wspierać zrównoważony rozwój gmin, opierający się o zasoby przyrodnicze 
regionu. Nie stanowią one bezpośrednich dopłat z tytułu usytuowania na ob-
szarach Natura 2000 (jak np. działania wodno-środowiskowe, program rolno-śro-
dowiskowy), ale pozwalają wykorzystać potencjał tych obszarów na stworzenie 
infrastruktury turystycznej, działanie podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń 
(np. ścieżki, wieże obserwacyjne sfi nansowane w ramach działań wodno-środowi-
skowych). W tym zakresie utworzenie obszaru Natura 2000, zwłaszcza na terenie 
dotychczas nie objętym żadną formą ochrony przyrody, ułatwia aplikację o część 
środków fi nansowych.

Przykłady możliwości fi nansowego wsparcia projektów na obszarach Natura 2000

Instrument fi nansowy Life+–•  w ramach komponentu Przyroda i Różnorod-
ność Biologiczna mogą być zrealizowane projekty dotyczące funkcji ekosys-
temu i usług jakie ochrona gatunków i ich siedlisk świadczy społeczeństwu. 
W ramach komponentu Informacja i Komunikacja można sfi nansować pro-
jekty podnoszące świadomość ekologiczną. Projekty są dofi nansowane na 
poziomie 50% kosztów kwalifi kowanych, w niektórych przypadkach do 75% 
kosztów kwalifi kowanych. Jednostką administrującą w Polsce jest NFOŚiGW. 
Nabór wniosków odbywa się raz w roku – najbliższy w sierpniu 2011 r.
Program INTERREG IVC•  – w ramach osi priorytetowej II Środowisko natu-
ralne i zapobieganie zagrożeniom, działania Różnorodność biologiczna oraz 
ochrona dziedzictwa naturalnego, możliwe jest wspieranie projektów doty-
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7czących wymiany doświadczeń i wiedzy, transferu i rozwoju polityk służą-
cych: zapewnieniu ogólnej spójności ekologicznej oraz działań (szczególnie 
w ramach sieci Natura 2000), wypracowaniu mechanizmów zarządzania (oraz 
planów zarządzania, gdzie jest to konieczne) obszarami uznanymi za chronio-
ne, wspieraniu planów działania na rzecz ochrony gatunków i siedlisk, które 
określają priorytety w zakresie zarządzania gatunkami objętymi siecią Natura 
2000 na obszarze naturalnego ich występowania w UE. Działania mogą być 
współfi nansowane maksymalnie do 85% kosztów kwalifi kowanych projektu.
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy•  – w ramach priorytetu II „Środowi-
sko i infrastruktura”, obszar tematyczny: „Bioróżnorodność i ochrona ekosys-
temów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych”. Wsparcie 
skierowane na projekty z terenów województw lubelskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego oraz małopolskiego, z maksymalnym poziomem dofi nan-
sowania 85% (przy zapewnieniu współfi nansowania 15% kosztów kwalifi ko-
wanych z budżetu jednostki administracji publicznej). W ramach Programu 
możliwe było dofi nansowanie projektów związanych z opracowaniem regio-
nalnych wytycznych i/lub programów inwentaryzacji przyrodniczej, tereno-
wej inwentaryzacji przyrodniczej, regionalnych planów i/lub programów two-
rzenia i funkcjonowania korytarzy ekologicznych, tworzeniem i utrzymaniem 
korytarzy ekologicznych. Wsparcie obejmuje też przygotowanie i przeprowa-
dzenia kampanii informacyjnych oraz szkoleń w zakresie tworzenia „zielonych 
miejsc pracy” oraz „zielonych zamówień i zakupów” w jednostkach admini-
stracji publicznej, szczególnie na terenach gmin, w granicach których znajdują 
się obszary Natura 2000, projektów edukacyjnych (w tym szkolenia dla pra-
cowników administracji w zakresie kształtowania postaw pro-ekologicznych), 
szczególnie na terenach gmin, w granicach których znajdują się obszary Natura 
2000. Przykładem takiego projektu jest „Ochrona i promocja ekosystemów ob-
szaru Przełomu Środkowej Wisły i Pradoliny Wieprza podstawą zrównoważo-
nego rozwoju ekoturystyki na Lubelszczyźnie” złożony przez Powiat Puław-
ski. Celem ogólnym tego przedsięwzięcia jest zachowanie i ochrona walorów 
przyrodniczych obszaru Przełomu Środkowej Wisły oraz Pradoliny Wieprza 
a także jego promowanie dla rozwoju ekoturystyki jako alternatywnego źródła 
dochodów dla mieszkańców z obszarów wiejskich. Obszary prawnie chronio-
ne w tym 4 obszary Natura 2000 stanowią 40% powierzchni obszaru objętego 
projektem. Niestety nabór wniosków został zakończony.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich•  (PROW) na lata 2007–2013 – dzia-
łania fi nansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW):
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7 – Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich – dla rol-
ników, realizujących pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków 
i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 20001 zwiększono płatności 
z tytułu położenia na obszarach Natura 2000. W zależności od realizowane-
go wariantu kwotę płatności zwiększono od 5 do 15,8% w stosunku do tych 
samych wariantów realizowanych poza granicami obszarów Natura 2000;

– Oś 4 LEADER – poprzez fi nansowanie projektów zgodnych z Lokalną 
Strategią Rozwoju przyjętą przez Lokalne Grupy Działania, np. LGD: 
„Brama na Bagna”, „Wrzosowa Kraina”, „Partnerstwo dla Doliny Bary-
czy” „Wstęga Kociewia”, „Dolina Karpia” (szczegóły w rozdz. 5 i 6).

PO – Zrównoważony Sektor Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybac-• 
kich 2007–2013 (PO Ryby) – fi nansowany z Europejskiego Funduszu Rybac-
kiego (EFR):
– Działania wodno-środowiskowe (Oś priorytetowa 2 Akwakultura, ry-

bołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołów-
stwa i akwakultury, Pakiet 2)2, gdzie przewidziano zwiększenie stawki 
rekompensaty dla użytkowników stawów objętych siecią Natura 2000 
o 66,7% (stawka rekompensaty w granicach obszaru Natura 2000 wyno-
si 600 zł/ ha powierzchni ewidencyjnej objętej ochroną, gdy standardo-
wa stawka wynosi 360 zł/ha). Dodatkowo możliwa jest realizacja dzia-
łań związanych z budową ścieżek edukacyjnych, wież obserwacyjnych, 
tarasów widokowych, promujących m.in. przyrodnicze walory stawów 
karpiowych (staw karpiowy, objęty siecią Natura 2000 jako atrakcja i pro-
dukt turystyczny np. Lokalna Grupa Rybacka Dolina Karpia);

– Oś priorytetowa 3 – Środki służące wspólnemu interesowi3 – fi nan-
sowanie kosztów dostosowania działalności połowowej do wymogów 

1 Wykaz pakietów oraz wysokość płatności za ich realizację określa Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 ze zm.).

2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy fi nan-
sowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śród-
lądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie 
operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007–2013” (Dz. U. Nr 147, poz. 1193 ze zm.).

3 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy fi nansowej 
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7ochrony obszarów Natura 2000, opracowanie planów zadań ochronnych 
i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, wdrażanie ustaleń tych pla-
nów, sporządzanie operatów rybackich.

PO Infrastruktura i Środowisko•  – działania fi nansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Priorytet V Ochrona przyrody 
i kształtowanie postaw ekologicznych.

 Poniżej w tab. 10 przedstawiono rodzaje preferencji dla projektów związa-
nych z obszarami Natura 2000.

Tab. 10. Preferowanie działania na rzecz obszarów Natura 2000 w PO IiŚ

Działanie Rodzaje projektu Efekt wsparcia dla rozwoju gminy

5.1. Wspieranie 
kompleksowych 
projektów z zakresu 
ochrony siedlisk 
przyrodniczych 
(ekosystemów) 
na obszarach 
chronionych 
oraz zachowanie 
różnorodności 
gatunkowej

ukierunkowane na organizowanie aktywności 
turystycznej na obszarach chronionych poprzez 
budowę lub modernizację odpowiedniej 
infrastruktury (wyznaczanie szlaków turystycznych, 
budowa ścieżek przyrodniczych na obszarach 
chronionych oraz innych form małej infrastruktury, 
jak zadaszenia, punkty widokowe, parkingi, ścieżki 
rowerowe itp.). Nadrzędnym celem tego rodzaju 
przedsięwzięć powinno być zabezpieczenie 
obszarów cennych przyrodniczo przed nadmierną 
i niekontrolowaną presją turystów.
Projekty pow. 400 000,00 PLN; projekty usytuowane 
na obszarach Natura 2000 – największa 
ilość punktów przy ocenie kryterium „status 
ochrony obszaru na który oddziałuje projekt”; 
maksymalny udział dofi nansowania w wydatkach 
kwalifi kowanych na poziomie projektu dla jednostek 
samorządowych – 85%

dobrze przygotowane ścieżki 
przyrodnicze i infrastruktura 
turystyczna wzmacnia ofertę 
turystyczną regionu

Przykłady projektów:
„Ochrona cennych przyrodniczo 
siedlisk Cypla Helskiego poprzez 
ukierunkowanie ruchu
Turystycznego”(Gmina Miasto Hel)
„Ograniczenie presji turystycznej 
na obszarach Natura 2000 Gminy 
Długosiodło”
(Gmina Długosiodło)

5.4. Kształtowanie 
postaw społecznych 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska, w tym 
różnorodności 
biologicznej

działania edukacyjne skierowane do społeczności 
lokalnych na obszarach chronionych, 
w szczególności należących do sieci Natura 2000, 
w celu budowy świadomości nt. potrzeby oraz 
właściwych metod ochrony przyrody, jak również 
korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu, 
projekty skierowane do społeczności zamieszkującej 
obszary Natura 2000 lub tereny z nim sąsiadujące 
– wyższa punktacja (kryterium Status ochrony 
obszaru); maksymalny udział dofi nansowania 
w wydatkach kwalifi kowanych na poziomie projektu 
dla jednostek samorządowych – 85%

kształtowanie świadomości 
niezbędnej przy tworzeniu strategii 
rozwoju gminy – jak wykorzystać 
przyrodnicze walory regionu

na realizację środków objętych osią priorytetową 3 — środki służące wspólnemu interesowi, za-
wartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007—2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285).
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7 Regionalne Programy Operacyjne• , fi nansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR):

Kategoria: Gospodarka wodno-ściekowa
1. RPO Województwa dolnośląskiego, Priorytet IV Środowisko i bezpie-

czeństwo ekologiczne, działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa – 
wspieranie projektów dotyczących sanitacji i racjonalnego gospodarowa-
nia wodą, zwłaszcza na obszarach wiejskich i terenach objętych ochroną 
np. siecią Natura 2000 oraz na terenach turystycznych.

2. RPO województwa małopolskiego, Oś Priorytetowa7. Infrastruktura 
ochrony środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa – gminy 
na terenie których znajdują się obszary Natura 2000 – dodatkowe 2 pkt 
przy ocenie wniosków o dofi nansowanie.

3. RPO województwa mazowieckiego, Działanie 4.1 Gospodarka wodno-
ściekowa – projekt zlokalizowany w lub w bezpośredniej bliskości obsza-
ru Natura 2000 i mający na niego znaczący pozytywny wpływ – 8 punk-
tów, projekt ma znaczący pozytywny wpływ na obszar Natura 2000, ale 
nie jest zlokalizowany w/ lub w bliskiej odległości obszaru (6 punktów); 
projekt jest zlokalizowany w/ lub w bliskim otoczeniu obszaru Natura 
2000 bez znaczącego wpływu na ten obszar (2 punkty).

4. RPO województwa opolskiego, Działanie 4.1 Infrastruktura wodno-ście-
kowa i gospodarka odpadami:

 –  Sieci kanalizacyjne – 3 punkty dla projektów usytuowanych na ob-
szarze Natura 2000 (z założeniem, że 50% mieszkańców objętych 
projektem mieszka na terenie obszaru);

 –  Oczyszczalnie ścieków – 2 punkty dla projektów usytuowanych na 
obszarze Natura 2000 (z założeniem, że 50% mieszkańców objętych 
projektem mieszka na terenie obszaru).

5. RPO województwa pomorskiego, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.2 Lo-
kalna infrastruktura ochrony środowiska, Kryterium: Lokalizacja projek-
tu wobec obszarów cennych przyrodniczo: projekty zlokalizowane na ob-
szarach cennych przyrodniczo – 10 pkt, poza obszarami chronionymi ale 
o pozytywnym dla nich skutku – 5 pkt, poza terenami cennymi – 0 pkt.

Kategoria: Gospodarka odpadami
1. RPO Województwa dolnośląskiego, Priorytet IV Środowisko i bezpie-

czeństwo ekologiczne, działanie 4.1 Gospodarka odpadami – w zakresie 
likwidacji dzikich wysypisk śmieci preferowane będą projekty na obsza-
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7rach turystycznych, uzdrowiskowych oraz objętych ochroną np. siecią 
Natura 2000.

2. RPO województwa małopolskiego, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura 
ochrony środowiska, Działanie 7.3 Gospodarka odpadami – gminy na te-
renie których znajdują się obszary Natura 2000 – dodatkowe 3 pkt.

3. RPO województwa mazowieckiego, Działanie 4.2. Ochrona powierzchni 
ziemi, gospodarka odpadami – 10 punktów za usytuowanie na obszarze 
Natura 2000.

4. RPO województwa opolskiego, Działanie 4.1 Infrastruktura wodno-ście-
kowa i gospodarka odpadami – rekultywacja składowisk – 3 punkty dla 
projektów usytuowanych na obszarze Natura 2000.

5. RPO województwa pomorskiego, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.2 Lo-
kalna infrastruktura ochrony środowiska, Kryterium: Lokalizacja pro-
jektu wobec obszarów cennych przyrodniczo: projekty zlokalizowane 
na obszarach cennych przyrodniczo – 10 pkt, poza obszarami chronio-
nymi ale o pozytywnym dla nich skutku – 5 pkt, poza terenami cennymi 
– 0 pkt.

Kategoria: Poprawa jakości powietrza
1. RPO Województwa dolnośląskiego, Priorytet IV Środowisko i bezpie-

czeństwo ekologiczne, Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza – prefero-
wane przedsięwzięcia realizowane na obszarach o dużej gęstości zalud-
nienia, mające wpływ na tereny objęte ochroną, np. siecią Natura 2000.

2. RPO województwa małopolskiego Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura 
ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwięk-
szenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – gminy na terenie 
których znajdują się obszary Natura 2000 – dodatkowe 2 pkt.

Kategoria: Rozwój turystyki i edukacja ekologiczna
1. RPO województwa kujawsko-pomorskiego:
 –  Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowi-

ska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych – bu-
dowa lub modernizacja infrastruktury związanej z udostępnianiem 
i promocją obszarów chronionych, jak wyznaczanie i urządzanie 
ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych itp. – konieczność usytuowania 
projektu na obszarach chronionych, w tym obszarach Natura 2000 
(usytuowanie projektu na obszarze Natura 2000 lub innym o statusie 
międzynarodowym – to 10 pkt);
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7  –  Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki – przygotowanie 
i promocja produktów turystycznych, w szczególności eksponują-
cych oryginalność i unikalność oferty turystycznej regionu – turysty-
ki uzdrowiskowej, turystyki kulturowej, form turystyki wykorzystu-
jącej specyfi czne zasoby i walory środowiska przyrodniczego.

2. RPO województwa lubuskiego – Priorytet III. Ochrona i zarządzanie 
zasobami środowiska przyrodniczego, Budowa i wyposażenie obiektów 
edukacji ekologicznej – dodatkowe punkty za usytuowanie na obszarach 
Natura 2000.

3. RPO województwa małopolskiego, Oś Priorytetowa 3 Turystyka i prze-
mysł kulturowy – projekty związane z zachowaniem, ochroną oraz za-
bezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa przyrodni-
czego, w szczególności parków narodowych, parków krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody, pomników przyrody, obszarów Natura 2000 itp. 
oraz ich przystosowanie do celów turystycznych; preferowane projekty 
ukierunkowane na zabezpieczenie w/w obiektów poprzez montaż urzą-
dzeń chroniących przed zagrożeniami, budowę infrastruktury w celu 
odpowiedniej organizacji ruchu turystycznego z uwzględnieniem posza-
nowania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych etc. – dodatkowy 
1 pkt za usytuowanie projektu na terenie obszaru Natura 2000.

4. RPO województwa podkarpackiego, oś priorytetowa 4. Ochrona śro-
dowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.3. Zachowanie oraz 
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej – projekty obej-
mujące roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury 
służącej promocji obszarów Natura 2000, roboty budowlane i/lub wy-
posażenie centrów edukacji ekologicznej, projekty z zakresu inwenta-
ryzacji przyrodniczej, kampanie promocyjne i informacyjne, imprezy 
masowe, konkursy ekologiczne, w tym promocja obszarów NATURA 
2000, projekty z zakresu edukacji ekologicznej – największa ilość pkt PN 
i obszar N2000.

5. RPO województwa podlaskiego, oś priorytetowa V. Rozwój infrastruk-
tury ochrony środowiska – budowa, przebudowa, doposażenie infra-
struktury ośrodków edukacji ekologicznej, w tym infrastruktury służącej 
promocji obszarów Natura 2000.

6. RPO województwa pomorskiego, Oś priorytetowa 6. Turystyka i dzie-
dzictwo kulturowe – przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury wzmac-
niającej potencjał turystyczny, promocji i informacji turystycznej, regio-
nalnego dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym, wspierania 
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7i zachowania przyrodniczych walorów turystycznych – preferowane pro-
jekty wspierające zrównoważony rozwój obszarów wchodzących w skład 
sieci Natura 2000 np. szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, 
szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne, pomosty komunikacyjne, platformy 
widokowe, wieże obserwacyjne, parkingi, itp.

7. RPO województwa śląskiego, Oś priorytetowa 5. Środowisko, Działanie 
5.5 Dziedzictwo przyrodnicze – budowa i remont małej infrastruktury 
służącej ochronie obszarów przyrodniczych na terenach objętych ochroną 
prawną, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi oraz rozbudowa 
i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej o znaczeniu ponadlokalnym, wraz z kampaniami promocyj-
no-edukacyjnymi.

8. RPO województwa wielkopolskiego, Oś priorytetowa III. Środowisko 
przyrodnicze, działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody – budowa infra-
struktury edukacyjnej na obszarach chronionych (w tym Natura 2000), 
oraz wyposażenie centrów edukacji ekologicznej.

Kategoria: Wykup gruntów
1. RPO województwa zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 4. Infra-

struktura ochrony środowiska, Działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapo-
bieganie zagrożeniom – wykup gruntów na obszarach chronionych.

Inne źródła fi nansowania•  – inicjatywa „Brama na Bagna” (patrz rozdz. 5), 
poza wsparciem w ramach programu LEADER oraz POIiŚ (w ramach projek-
tu: „Ochrona obszarów Natura 2000 dolnego basenu Biebrzy przed nadmier-
ną penetracją ruchu turystycznego”), była fi nansowana w ramach różnych 
projektów:
– ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 

PL2005/017-488.01.01.01,
– przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i realizowany przez Urząd 

Gminy w Zawadach, w ramach programu „Wieś Aktywna. Budowanie 
Społeczeństwa Informacyjnego e-VITA II”, którego operatorem jest Fun-
dacja Wspomagania Wsi,

– ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej,

– przez Bank Światowy w ramach Programu „Small Grants 2007”,
– w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

2006 r.
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Wsparcie fi nansowe dla działań na rzecz ochrony obszarów Natura 2000 może pochodzić  
z różnych źródeł – np. Instrument fi nansowy Life+, Program INTERREG IVC.

Wiele programów operacyjnych preferuje pewne kategorie projektów na obszarach Na- 
tura 2000, m.in. poprzez przyznawanie dodatkowych punktów na etapie oceny wniosków 
o dofi nansowanie, czy też uwarunkowanie realizacji projektów od położenia w granicach 
obszarów Natura 2000 lub efektu projektu wywieranego na ten obszar.

W osi 2 PROW dla rolników, realizujących pakiet 5, zwiększono płatności z tytułu położenia  
gospodarstwa na obszarach Natura 2000, w osi2 PO Ryby przewidziano zwiększenie staw-
ki rekompensaty dla użytkowników stawów objętych siecią Natura 2000.

W działaniu 5.4 PO IiŚ wyższą punktacje otrzymują projekty skierowane do społeczności  
zamieszkującej obszary Natura 2000 lub tereny z nim sąsiadujące.

Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach w różny sposób  
preferują projekty realizowane na obszarach Natura 2000.
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Charakterystyczne cechy dobrych praktyk prowadzących do rozwoju „na- 
turowych” gmin.

Sposoby połączenia potrzeb społeczności lokalnych z wymogami ochrony  
obszarów Natura 2000.

Przykłady dobrego współdziałania władz lokalnych, centralnych, organi- 
zacji ekologicznych i społeczności lokalnych w zakresie zrównoważonego 
rozwoju (w Polsce i za granicą).

Przykładowe ścieżki prowadzące do sukcesu. 

TU ZNAJDZIESZ

Od lat aktualne jest pytanie dotyczące szans na rozwój gospodarczy na obszarach 
objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000. Czy rozwój gospodarczy gmin, po-
siadających w swych granicach obszary Natura 2000, jest możliwy? Czy zawsze 
trzeba dokonywać wyboru pomiędzy rozwojem, inwestycjami a dobrem środowi-
ska naturalnego i cennych przyrodniczo terenów? Odpowiedzi na ten temat znaj-
dziemy podczas analizy przykładów dobrych praktyk stosowanych przez współ-
pracujących ze sobą inwestorów, przedsiębiorców, rolników, przyrodników oraz 
samorządów lokalnych. Dzięki ich wizji, skuteczności i efektywności, przy jedno-
czesnym wykorzystaniu unĳ nych funduszy wspierających zrównoważony rozwój 
w szczególnie cennych przyrodniczo obszarach, powstały w całej UE liczne enkla-
wy, w których rolnictwo, turystyka i przemysł rozwĳ ane są bez niepotrzebnych, 
szkodliwych ingerencji w obszary Natura 2000.
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Jak możemy rozpoznać „dobry przykład”?

Poniżej przedstawiono kilka znaków szczególnych dobrych przykładów w tej 
dziedzinie.

zrównoważony rozwój prowadzony jest przy aktywnej współpracy samorzą-• 
dów lokalnych, organizacji pozarządowych i miejscowej społeczności;
lokalne zasoby (społeczności, zasoby naturalne, lokalna wiedza i znajomość • 
regionu) są wykorzystywane jako podstawa dla długoterminowego, zrówno-
ważonego rozwoju regionu;
lokalne społeczności zaczynają dostrzegać wartości przyrodnicze regionu • 
i potrzebę ich ochrony;
lokalni inwestorzy, wspierani i motywowani przez samorządy lokalne, za-• 
czynają dostrzegać swoje szanse w inwestycjach w eko-turystykę i produkty 
lokalne;
region zaczyna być rozpoznawany poprzez certyfi kowane lokalne produkty, • 
oryginalne oferty dla turystów i miłośników przyrody a także, ponad prze-
ciętne walory przyrodnicze dostępne dla mieszkańców i osób przyjezdnych.

8.1. Jak sobie poradzili ci, którzy Naturę 2000 mieli przed nami?

Zachowanie siedlisk i wsparcie tradycyjnego rolnictwa ekstensywnego w obszarze Natura 
2000 „Wrzosowiska i mokradła Haute Vezere” (Francja) – czyli o Naturze przyjaznej rolnictwu

Obszar „Wrzosowiska i mokradła Haute Vezere” jest najstarszym obszarem Natu-
ra 2000 we francuskim regionie administracyjnym Limousin. Ustanowiony został 
w roku 1996. Obszar obejmuje 11 typów siedlisk chronionych w ramach sieci Na-
tura 2000. W jego skład wchodzą głównie wrzosowiska, mokradła i łąki. W grani-
cach tego obszaru notuje się ponadto 10 gatunków zwierząt będących przedmio-
tami ochrony sieci Natura 2000.

W przeszłości rolnictwo w obszarze zdominowane było przez ekstensywne 
hodowle bydła i owiec, prowadzone przez ok. 40 hodowców. Niestety, ponad 20 lat 
temu hodowcy zaczęli porzucać swoje zajęcie, na skutek rosnącej konkurencji pły-
nącej ze strony intensywnych hodowli zwierząt. Efektem tego było zanikanie typo-
wych dla tych rejonów, cennych hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych.
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8Powodem upadku gospodarstw było również zwiększanie się areałów upraw 
leśnych opartych o gatunki iglaste. Z uwagi na długie zimy panujące w tym regio-
nie, rozległe pastwiska dostarczające hodowcom ogromne ilości siana były nie-
zbędnie potrzebne. Łąki przegrywały jednak konkurencję z uprawami leśnymi, 
a obszar przez nie zajmowany stale się zmniejszał.

W roku 1998 stworzono plan zarządzania obszarem Natura 2000 (uzupełniony i uaktualniony w roku 
2006). Plan przewidywał w pierwszej kolejności, wprowadzenie wielu kontraktowych rozwiązań prowa-
dzących do:

ponownego rozwoju w granicach obszaru typowej, ekstensywnej hodowli zwierzęcej;• 

ochrony starych zespołów zadrzewień liściastych;• 

ochrony ekosystemów wodnych i co za tym idzie, hydrogenicznych siedlisk przyrodniczych.• 

Metody osiągnięcia celów:
rozwĳ anie wśród rolników wiedzy na temat prawidłowych metod działania;• 
usprawnianie lokalnej i ponadregionalnej komunikacji;• 
pomoc udzielana rolnikom w zakresie wyboru odpowiednich metod hodow-• 
lanych w odniesieniu do konkretnych siedlisk;
wypracowanie spójnego i uzgodnionego przez wszystkie strony przekazu, • 
przesłanego do opinii publicznej, o potrzebach i możliwościach ochrony ob-
szarów Natura 2000, przy jednoczesnym zachowaniu i wzmocnieniu rozwoju 
ekonomicznego lokalnych społeczności.

Efekty projektu:
pomiędzy 2001 a 2006 r., 28 farmerów (spośród 45) podpisało kontrakty po-• 
zwalające im prowadzić ekstensywną gospodarkę na blisko 500 ha otwartych 
siedlisk chronionych w sieci Natura 2000;
rozpoczęto prace nad zapewnieniem fi nansowania ochrony obszaru i wspie-• 
rania lokalnych producentów na kolejne 7 lat.

Budżet projektu:
Roczny budżet ochrony obszaru – 1,2 mln Euro;• 
Budżet zarezerwowany na komunikację społeczną – 45 tys. Euro.• 

Finansowanie ze środków UE ze funduszy:
EARFD (European Agricultural Fund for Rural Development);• 
ERDF (European Regional Development Fund).• 
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Utrzymanie ekstensywnej produkcji rolnej na terenach stepowych w rejonie Castro Verde (Por-
tugalia) – czyli cele ekologów i rolników nie muszą być rozbieżne

Na rozległych stepowych równinach Castro Verde w południowej Portugalii, tra-
dycyjne systemy upraw roślinnych oparte są na nie nawadnianej ekstensywnej 
produkcji, przeplatanej co 2–3 lata ugorowaniem pól. Te stepowe siedliska stano-
wią ogromną wartość przyrodniczą regionu, szczególnie dla ptaków. Jednakże, 
wzrost konkurencji pochodzącej z intensywnie prowadzonych upraw doprowa-
dził wielu rolników do zaprzestania produkcji i opuszczenia swoich gospodarstw 
w celu poszukiwania innych miejsc pracy. Miało to niezwykle negatywny wpływ 
zarówno na lokalną sytuację ekonomiczną miejscowych społeczności jak i na po-
pulacje ptaków związanych z tymi terenami.

Wraz z włączeniem rejonu Castro Verde do sieci Natura 2000, organizacje zaj-
mujące się ochroną przyrody i lokalni farmerzy zdecydowali się na rozpoczęcie 
wywierania nacisków na władze i lobbowanie w celu uzyskania unĳ nych dotacji 
programów rolno-środowiskowych, pozwalających rolnikom na prowadzenie 
produkcji roślinnej zgodnie z dawnymi tradycjami. Projekty uzyskiwania do-
płat do tradycyjnej produkcji roślinnej były tak efektywne, że aktualnie w regio-
nie funkcjonuje ponad 350 km² stepowych gospodarstw rolnych, prowadzących 
ekstensywną gospodarkę rolną zgodnie z dotychczasową tradycją. Efektem tego 

Fot. 10. [JJ]
Gleby i klimat nie sprzyjają 
tu intensywnej produkcji 
rolnej
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8jest również zwiększenie powierzchni siedlisk ptaków chronionych w ramach 
sieci Natura 2000.

Zarządzanie konfl iktami pomiędzy mieszkańcami i władzami lokalnymi w obszarach Natura 
2000, na tle szkód wyrządzanych w gospodarstwach rolnych przez duże drapieżniki (Grecja) 
– czyli lepiej zapobiegać niż płacić za szkody…

Obawiając się o swoje źródła utrzymania, wielu rolników w Grecji nie toleruje 
pojawiających się w okolicach ich gospodarstw rolnych dużych drapieżników 
– wilków i niedźwiedzi. Z racji na status ochrony tych zwierząt, ich odstrzał (na-
wet okazjonalny) jest nielegalny. Mimo to szacuje się, że na skutek nielegalnego 
odstrzału, corocznie w regionie ginęło ok. 25% całej populacji wilków.

Unia europejska sfi nansowała projekt, który miał na celu dotarcie do korzeni 
problemu poprzez analizę dotychczasowych wydarzeń mających miejsce w ob-
szarach Natura 2000. Integralną częścią projektu były bezpośrednie konsultacje 
z rolnikami mającymi problem z dzikimi drapieżnikami.

Projekt ten stał się przyczynkiem do rozpoczęcia lobbingu na rzecz wprowa-
dzenia istotnych zmian mających na celu ratowanie stad dużych drapieżników 
w Grecji. W efekcie, wszyscy partnerzy projektu zgodzili sie, że przede wszystkim 
należy zabezpieczyć gospodarstwa farmerów przed zniszczeniami czynionymi 
przez zwierzęta.

Wraz z rolnikami próbowano wiele rozwiązań. Wśród nich znalazły się: elek-
tryczne płoty odgradzające uprawy i budynki hodowlane, dostarczanie dzikim 
zwierzętom alternatywnych źródeł pożywienia, przekazywanie rolnikom szkolo-
nych psów chroniących zwierzęta hodowlane. Wszystkie te rozwiązania udowod-
niły swoją skuteczność w odstraszaniu dużych drapieżników i zdobyły uznanie 
wśród lokalnych producentów rolnych. W rezultacie, greckie Ministerstwo Rol-
nictwa zadecydowało wykorzystać efekty tych prac jako specjalne wskaźniki (mia-
ry) w Planach Rozwoju Terenów Wiejskich w Grecji. Oznaczało to, że rolnicy mo-
gli uzyskiwać dodatkowe wsparcie fi nansowe na wprowadzanie tych rozwiązań 
w swoich gospodarstwach.

W efekcie przeprowadzonych prac, w Grecji notuje się zahamowanie zmniej-
szania się populacji wilków i niedźwiedzi przy jednoczesnym ograniczeniu skali 
zniszczeń, dokonywanych przez te zwierzęta.
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8.2. W Polsce też można...

Dolina Baryczy – PLB020001 „Dolina Baryczy”

Dolina Baryczy to podmokły obszar w województwie dolnośląskim. Teren ten 
charakteryzuje się wielką różnorodnością środowisk. Składają się na nią: zróżnico-
wany teren – płaski przy korycie rzeki i pagórkowaty na obrzeżach doliny, rozległe 
i zróżnicowane lasy, pola i łąki rozciągające się wzdłuż Baryczy i jej dopływów, 
a w szczególności wielko powierzchniowe i wiekowe stawy rybne.

Rzeka Barycz wraz z kompleksami 130 mniejszych i większych stawów ryb-
nych tworzą unikalny układ hydrologiczny. Przyrodnicza wartość tego obszaru 
potwierdzana była przez wiele projektów związanych z jego ochroną. Tereny te są 
m.in. objęte różnorodnymi formami ochrony.

Nie tylko Natura 2000 – czyli jak chroniona jest Dolina Baryczy 
(wybrane formy ochrony przyrody)

Ochrona programem prowadzonym pod egidą ONZ „Żyjące Jeziora”. Program ten rozpoczęty został w 1998 
roku. W 2008 roku program objął 52 akweny ocenione jako zbiorniki o wyjątkowych walorach przyrodniczych 
i środowiskowych wymagających specjalnej troski oraz działań ochronnych.

Teren objęty jest ochroną w ramach Konwencji Ramsar, czyli „Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających 
znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”.

Obszar włączony do sieci Natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001. Występuje tam co najmniej 20 gatunków ptaków 
z Załącznika I DP i 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

Cały ten obszar wchodzi w obręb największego w Polsce Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy od 1963 roku istnieje rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie”.

Rezerwat fl orystyczny „Olszyny Niezgodzkie” utworzony w 1987 r. w celu zachowania naturalnego obszaru 
bagiennego olszyn w zasięgu rzeki Ługi (Starej Baryczy).

Rezerwat fl orystyczny „Radziądz” został utworzony w 1954 r. w celu ochrony i zachowania fragmentu lasu dębowego 
o cechach zespołu naturalnego.

Obszar sklasyfi kowany został jako obszar ptasi (Important Bird Area) o międzynarodowym znaczeniu E54.

Najpoważniejsze zagrożenia dla trwałości warunków od lat kształtujących ten 
obszar to:

odchodzenie miejscowej ludności od tradycyjnej gospodarki rolnej;• 
opuszczanie okolicznych gospodarstw przez najmłodsze pokolenia rolników;• 
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8wzrastające starzenie się społeczeństwa;• 
rosnące bezrobocie i ubożenie lokalnych społeczności.• 

Oprócz ww. zagrożeń, w obszarze napotkać możemy szereg innych problemów 
mogących istotnie i negatywnie wpłynąć na warunki ekologiczne panujące w ostoi. 
Charakterystycznymi zagrożeniami dla tego rejonu są ponadto:

prywatyzacja naturalnych akwenów Doliny – działania nowych, prywatnych • 
właścicieli zakładających stawy rybne przeznaczone do intensywnej hodowli 
ryb mogą stać w sprzeczności z zaleceniami wypływającym z zapisów Kon-
wencji Ramsar i Dyrektywy Ptasiej;
gwałtowny, niezrównoważony rozwój turystyki;• 
zanieczyszczenia wód pochodzące ze źródeł rolniczych, przemysłowych • 
i komunalnych;
zaprzestanie użytkowania i wykaszania łąk oraz zaprzestanie prowadze-• 
nia ekstensywnej gospodarki stawowej w istniejących gospodarstwach ho-
dowlanych.

Jak to się zaczęło?

W latach 90. XX w. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 
rozpoczęły współpracę z samorządami gminnymi Doliny Baryczy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony 
walorów przyrodniczych obszaru. Jednym z owoców tej współpracy był wspólny program wymienionych wyżej 
organizacji oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy – „Ekorozwój Doliny Baryczy”.

W 2004 roku wraz z pojawieniem się możliwości skorzystania ze środków w ramach Pilotażowego Programu 
Leader+, w porozumieniu z 8 gminami (Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra 
oraz Żmigród) Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju zdobyła środki i zarządzała projektem w ramach I Schematu 
Pilotażowego Programu Leader+.
Jednym z głównych efektów realizacji projektu „Ekorozwój Doliny Baryczy – partnerstwo człowieka i przyrody” było 
powołanie Lokalnej Grupy Działania – Fundacji Doliny Baryczy oraz przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dla Doliny Baryczy. LGD zdobyło środki i zarządzało II schematem Pilotażowego Programu 
Leader+; w ramach projektu „Dolina Baryczy rozwój w harmonii z przyrodą”.

W roku 2007, w momencie pojawienia się wytycznych dotyczących przyszłości Programu Leader w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach LGD zapadła decyzja o zainicjowaniu 
procesu powołaniu Stowarzyszenia, które stanie się Lokalną Grupą Działania oraz podjęcia prac nad 
przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla Doliny Baryczy. Przyjęta nazwa „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 
stała się odzwierciedleniem wartości ważnych dla mieszkańców i sympatyków Doliny Baryczy.
Dokument powstał dzięki zaangażowaniu osób i środków Fundacji Doliny Baryczy oraz Dolnośląskiej Fundacja 
Ekorozwoju.

Organizacje te weszły również jako partnerzy ze swoim cennym dorobkiem w poczet członków założycieli 
Stowarzyszenia. W proces powoływania LGD w nowej formule zaangażowane były również osoby, które aktywnie 
uczestniczyły w poprzednich latach w działaniach w Doliny Baryczy, lokalni liderzy reprezentujący sektor publiczny, 
społeczny i gospodarczy. W ramach prac tej grupy wypracowane zostały zapisy statutu, zorganizowano spotkanie 
założycielskie, na którym wybrano organy Stowarzyszenia oraz przeprowadzono proces rejestracji Lokalnej Grupy 
Działania. W dniu 05.12.2008 roku uzyskano wpis do KRS.
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8 Efekty działania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Organizacja szkoleń i warsztatów, imprez, festiwali i wystaw na temat war-• 
tości Doliny Baryczy i form ochrony przyrody, w tym Natury 2000. Szkole-
nia prowadzone były również dla lokalnych inwestorów chcących rozpocząć 
działalność gospodarczą.
Prowadzenie konsultacji na temat planowanych inwestycji w regionie z udzia-• 
łem mieszkańców i inwestorów.
Monitoring ruchu turystycznego.• 
Druk posterów, broszur, tworzenie stron internetowych w celu promocji re-• 
gionu.
Tworzenie mody na Eko-turystykę, poprzez wspieranie i organizację cyklicz-• 
nych imprez związanych z turystyka konną i kajakową.
Tworzenie stanowisk obserwacyjnych dla miłośników ptaków.• 
Inwentaryzacja i rekonstrukcja siedlisk ptasich.• 

Promocja agroturystyki i produktów regionalnych

Specjały i produkty regionalne:
wyroby z mleka koziego;• 
karp milicki;• 
lokalne odmiany jabłek, wina, pieczywo, miody, dżemy, syropy.• 

Wybrane atrakcje turystyczne:
rajdy konne;• 
spływy kajakowe• 
Dni Karpia;• 
obserwacje ptaków;• 
zabytki;• 
udostępniane atrakcje przyrodnicze: Źródła Baryczy, Łąki Odolanowskie • 
i wiele innych.
www.barycz.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Dnia 24 stycznia 2006 r., dzięki efektywnej współpracy lokalnych władz, 9 samo-
rządów utworzyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” 
sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu. Przedsiębiorstwo powołane zostało do prowadze-
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8nia zadań z zakresu gospodarki ściekowej na obszarze gmin – założycieli Spółki. 
Aktualnie przedsiębiorstwo jest własnością 3 gmin: Milicz, Śmigród i Cieszków.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. zostało 
powołane przez gminy dla realizacji inwestycji w ochronie środowiska.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania 
i oczyszczania ścieków na terenie gminy Milicz i Żmigród, jak również zajmuje 
się przygotowaniem inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlew-
ni rzeki Baryczy”.

Jej cele działania to:
ochrona środowiska naturalnego niezwykle cennego środowiska Doliny • 
Baryczy;
polepszenie stanu zdrowia mieszkańców gmin;• 
wzrost poziomu życia lokalnej społeczności;• 
podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów i turystów, poprzez:• 
– budowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie 3 gmin,
– likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych,
– eliminację „dzikich” zrzutów ścieków do wód powierzchniowych i gruntu.

Organizacje i instytucje współpracujące

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” – koordynator • 
Programu.
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju.• 
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.• 
Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”.• 
Global Nature Fund – „Living Lakes”.• 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy.• 
Samorządy lokalne z Doliny Baryczy.• 

LGD „Wrzosowa Kraina”

„Bory Dolnośląskie” należą do największych, zwartych kompleksów leśnych w Eu-
ropie Środkowej, ich powierzchnia wynosi ok. 165 tys. ha. Obszary leśne znajdują 
się w granicach siedmiu powiatów: bolesławieckiego, legnickiego, lubińskiego, 
polkowickiego, zgorzeleckiego w województwie dolnośląskim oraz żagańskiego 
i żarskiego w województwie lubuskim.
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8 Charakterystyczną cechą miejscowego krajobrazu jest znaczna ilość sta-
wów położonych wśród lasów. Występują tu również torfowiska i wydmy 
śródlądowe.

Nie tylko Natura 2000 – czyli jak chroniona jest Wrzosowa Kraina 
(wybrane formy ochrony przyrody)

Rezerwaty przyrody:
Stawy Przemkowskie – ornitologiczny, utworzony w 1984 roku,
Torfowisko Borówki, fl orystyczno-torfowiskowy utworzony w 1994 roku,
Buczyna Piotrowicka, rezerwat fl orystyczny utworzony w 2002 roku,
Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa, rezerwat fl orystyczny utworzony w 2002 roku,
Czarne Stawy, rezerwat fl orystyczny utworzony w 2006 r.

Obszary Natura 2000:
PLB020003 „Stawy Przemkowskie”,
PLH020015 „Wrzosowiska Przemkowskie”,
PLH080007 „Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka”,
PLB020005 „Bory Dolnośląskie”.

Parki Krajobrazowe:
Przemkowski Park Krajobrazowy – utworzony w 1997 r.

Obszary chronionego krajobrazu:
Lasy Chocianowskie,
Dolina Czarnej Wody.

Fundacja „Wrzosowa Kraina” powstała jako Lokalna Grupa Działania w ramach 
I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ który realizowano na obszarze trzech 
gmin wschodniej części Borów Dolnośląskich: Przemków, Gromadka i Chocia-
nów. W dniu 4 kwietnia 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie 
odbyło się spotkanie Założycieli Fundacji „Wrzosowa Kraina”. Obecnie fundacja 
nie pełni już funkcji LGD, ale działa jako osobna organizacja, która w listopadzie 
2008 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego, zaś rolę LGD objęło 
nowo powstałe „Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina”, w skład którego we-
szło 6 gmin.

Więcej na temat założycieli, aktywności i efektów lokalnej współpracy znaleźć można na stronie 
http://www.wrzosowakraina.pl.
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8

W rozdziale wykorzystano m.in. materiały informacyjne dostępne na stronach internetowych:

http://www.barycz.pl

http://nasza.barycz.pl

http://www.pgkdolinabaryczy.pl

http://www.wrzosowakraina.pl

Pierwszym etapem na drodze do zrównoważonego rozwoju gminy jest prawidłowe i do- 
kładne zidentyfi kowanie zasobów naturalnych, jakimi gmina dysponuje.

Pogodzenie potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności, inwestorów oraz organizacji eko- 
logicznych wymaga zaangażowania władz lokalnych polegającego na opracowaniu dłu-
goletniej wizji rozwoju regionu, promowaniu i wspieraniu dobrych praktyk oraz prowadze-
niu skutecznej polityki informacyjnej uwzględniającej wszystkie zainteresowane strony.

Zrównoważony rozwój możliwy jest wyłącznie przy aktywnej współpracy samorządów lo- 
kalnych, organizacji pozarządowych i miejscowej społeczności.

Efektywne i skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków fi nansowych wspierających  
zrównoważony rozwój gminy, łatwiejsze jest przy współdziałaniu wielu organizacji wspiera-
jących tę samą wizję rozwoju.

PODSUMOWANIE
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9

9.1. Instytucje związane z nadzorowaniem i monitorowaniem sieci 
Natura 2000 w Polsce

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Departament Obszarów Natura 
2000, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; tel. (22) 57-92-104, faks (22) 57-92-128; 
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl; htt p://www.gdos.gov.pl.

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

1. RDOŚ w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok; tel. (85) 
740-69-81 wew. 10, (85) 740-33-80 wew. 10, faks (85) 740-69-82; e-mail: biuro.
bialystok@bialystok.rdos.gov.pl; htt p://www.rdos.eu.

2. RDOŚ w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz; tel. (52) 518-18-01, 
(52) 55-11-350 do 362, faks (52) 518-18-02; e-mail: sekretariat@rdos-bydgoszcz.
pl; htt p://bydgoszcz.rdos.gov.pl.

3. RDOŚ w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk; tel. (58) 68-36-800, 
faks (58) 68-36-803; e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl; htt p://gdansk.rdos.gov.pl.

4. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski; tel. (95) 71-15-532, faks (95) 71-15-524; e-mail: sekretariat.
gorzowwlkp@rdos.gov.pl; htt p://gorzow.rdos.gov.pl.

5. RDOŚ w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice; tel. (32) 20-77-
801, (32) 20-77-880, faks (32) 20-77-884; e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.
pl; htt p://katowice.rdos.gov.pl.

6. RDOŚ w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce; tel. (41) 34-35-340, 
faks (41) 34-35-343; e-mail: sekretariat@rdos.kielce.pl; htt p://kielce.rdos.gov.pl.

7. RDOŚ w Krakowie, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków; tel. (12) 61-98-120, 
(12) 61-98-121, faks (12) 61-98-122; e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl; htt p://
krakow.rdos.gov.pl.

8. RDOŚ w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin; tel. (81) 71-06-500, faks (81) 
71-06-501; e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl; htt p://lublin.rdos.gov.pl.



168

Aneks

KOMPENDIUM WIEDZY O SIECI NATURA 2000 DLA SAMORZĄDU

9   9. RDOŚ w Łodzi, ul. Traugutt a 25, 90-113 Łódź; tel. (42) 665-03-70, faks (42) 665-
03-71; e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl; htt p://lodz.rdos.gov.pl.

10. RDOŚ w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn; tel. (89) 53-72-100, 
faks (89) 52-70-423; e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl; htt p://olsztyn.
rdos.gov.pl.

11. RDOŚ w Opolu, ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole; tel. (77) 44-72-320, faks (77) 
44-72-335; e-mail: rdos.opole@rdos.gov.pl; htt p://opole.rdos.gov.pl.

12. RDOŚ w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań; tel. (61) 
831-11-77, faks (61) 831-11-99; e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl; htt p://
poznan.rdos.gov.pl.

13. RDOŚ w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów; tel. (17) 
785-00-44, faks (17) 852-11-09; e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl; htt p://
rzeszow.rdos.gov.pl.

14. RDOŚ w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin; tel. (91) 43-05-200, 
faks (91) 43-05-229; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl; htt p://szczecin.
rdos.gov.pl.

15. RDOŚ w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa; tel. (22) 
556-56-00, faks (22) 556-56-02; e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl; htt p:// 
warszawa.rdos.gov.pl.

16. RDOŚ we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław; tel. (71) 
340-68-07, faks (71) 340-68-06; e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl; htt p://
wroclaw.rdos.gov.pl.

Parki Narodowe

1. Babiogórski PN, Zawoja 1403, 34-223 Zawoja; tel. (33) 877-51-10, (33) 877-67-
02, faks (33) 877-55-54,; e-mail: park@bgpn.pl; htt p://www.bgpn.pl.

2. Białowieski PN, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża; tel. (85) 682-97-00, (85) 
681-20-33, faks (85) 682-97-16, (85) 681-23-60 wew. 716; e-mail: bpn@bpn.com.
pl; htt p://www.bpn.com.pl.

3. Biebrzański PN, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz; tel. (85) 738-06-20, (85) 
738-30-00; fax: (85) 738-30-21; e-mail: Sekretariat@biebrza.org.pl; htt p://www.
biebrza.org.pl.

4. Bieszczadzki PN, 38-714 Ustrzyki Górne 19; tel. (13) 461-06-10; e-mail: 
dyrekcja@bdpn.pl; htt p://www.bdpn.pl.

5. PN Bory Tucholskie, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy; tel./faks (52) 39-88-
397; e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl; htt p://park.borytucholskie.info.
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9  6. Drawieński PN, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno; tel. (95) 768-20-51, faks (95) 
768-25-10; e-mail: dpn@dpn.pl; htt p://www.dpn.pl.

  7. Gorczański PN, Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź, tel/faks (18) 33-17-
207; e-mail: gpn@gorcepn.pl; htt p://www.gorczanskipark.pl.

  8. PN Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój; tel. (74) 86-61-436, 
(74) 86-62-097, faks (74) 86-54-918; e-mail: pngs@pngs.com.pl; htt p://www.
pngs.com.pl.

  9. Kampinoski PN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin; tel. (22) 72-26-001, 72-
26-021; fax: (22) 72-26-560; e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl; htt p://
kampinoski-pn.gov.pl.

10. Karkonoski PN, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra; tel. (75) 75-53-726; 
e-mail: sekretariat@kpnmab.pl; htt p://www.kpnmab.pl.

11. Magurski PN, Krempna 59, 38 – 232 Krempna, tel/faks (13) 44-14-099, (13) 44-
14-440, e–mail: dyrekcja@magurskipn.pl; htt p://www.magurskipn.pl.

12. Narwiański PN, Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy; tel./fax (85) 71-81-417, 
(86) 47-64-811, (86) 47-64-812; e-mail: npn@npn.pl; htt p://www.npn.pl.

13. Ojcowski PN, 32-047 Ojców 9; tel. (12) 38-92-005, faks (12) 38-92-006; e-mail: 
opnar@pro.onet.pl; htt p://www.opn.pan.krakow.pl.

14. Pieniński PN, u. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko n/Dunajcem; tel. (18) 
26-25-601, (18) 26-25-602, faks (18) 26-25-603; e-mail: biuro@pieninypn.pl; 
htt p://www.pieninypn.pl.

15. Poleski PN, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin; tel. (82) 57-13-071, faks (82) 57-
13-003; e-mail: poleskipn@poleskipn.pl; htt p://www.poleskipn.pl.

16. Roztoczański PN, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec; tel./fax: (84) 68-72-
066, (84) 68-72-286; e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl; htt p://www.
roztoczanskipn.pl.

17. Słowiński PN, ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino; tel. (59) 81-
17-204, (59) 81-17-339, faks (59) 81-17-509; e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl; 
htt p://www.slowinskipn.pl.

18. Świętokrzyski PN, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, tel/faks (41) 31-
15-106, (41) 31-15-025; e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl; htt p://www.
swietokrzyskipn.org.pl.

19. Tatrzański PN, ul. Chałubińskiego 42a, 34-500 Zakopane; tel. (18) 20-23-200, 
faks (18) 20-23-299; e-mail: sekretariat@tpn.pl; htt p://tpn.pl.

20. PN Ujście Warty, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca; tel. (95) 75-24-027, (95) 75-
24-016; e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl; htt p://www.pnujsciewarty.
gov.pl.
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9 21. Wielkopolski PN, Jeziory, 62-050 Mosina; tel. (61) 89-82-300; tel./fax (61) 89-82-
301; e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl; htt p://www.wielkopolskipn.pl.

22. Wigierski PN, Krzywe 82, 16-400 Suwałki; tel.(87) 563 25 40, wigry_pn@
su.onet.pl; htt p://www.wigry.win.pl.

23. Woliński PN, ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje; tel. (91) 32-80-727, 
(91) 32-80-737, faks (91) 32-80-357; e-mail: sekretariat@wolinpn.pl; htt p://www.
wolinpn.pl.

Urzędy Morskie

1. Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia; tel.  (58) 62-
06-911, 62-01-831, faks (58) 62-06-743, (58) 62-17-231; e-mail: umgdy@umgdy.
gov.pl; htt p://www.umgdy.gov.pl.

2. Urząd Morski w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk; tel. (59) 84-74-
256, (59) 84-74-257, faks (59) 84-74-255; e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl; htt p://
www.umsl.gov.pl.

3. Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin; tel. (91) 44-
03-400, faks (91) 43-44-656; e-mail: sekretariat@ums.gov.pl; htt p://www.ums.
gov.pl.

Inne

1. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu 
i Informacji o Środowisku, ul. Wawelska 52/54, 00-922 WARSZAWA; tel/faks 
(22) 82-50-021; e-mail: a.dziubinska@gios.gov.pl; htt p://www.gios.gov.pl.

2. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. A. Mickiewicza 33, 
31-120 Kraków; tel. (12) 63-22-221, (12) 37-03-514, faks (12) 63-22-432; e-mail: 
sekretariat@iop.krakow.pl; htt p://www.iop.krakow.pl.

3. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 
02-362 Warszawa; tel. (22) 58-98-100, faks (22) 58-98-171; e-mail: sekretariat@
lasy.gov.pl; htt p://www.lasy.gov.pl.
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9
9.2. Wybrane akty prawne związane z funkcjonowaniem sieci 
Natura 2000

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., 
ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Euro-
pejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE Nr 108 z 25.4.2007 r., s. 1).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dziennik Urzędowy Unii Euro-
pejskiej. L 20/7 z 26.01.2010.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fl ory. Dzien-
nik Urzędowy Unii Europejskiej. L.92.206.7 z 22.07.1992 z późń. zm.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej – Ramowa Dyrektywa Wodna. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 
L 327/1 z 22.12.2000 z późń. zm.

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy 
Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających zna-
czenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeogra-
fi czny (notyfi kowana jako dokument nr C(2009) 10422) Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej L 30/120 z 2.02.2010.

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrekty-
wy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeografi czny 
(notyfi kowana jako dokument nr C(2009) 10415) Dziennik Urzędowy Unii Eu-
ropejskiej L 30/1 z 2.02.2010.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 
poz. 150 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, 
poz.1220 j.t.).

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Ustawia z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2005 Nr 45, poz. 435 j.t.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późń. zm.).
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9 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019 j.t.).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sekto-

ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 
poz. 619 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzą-
dzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. 
Nr 34 poz. 186)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządza-
nia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64 poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie sie-
dlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowa-
nia Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifi kujących się do 
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229 poz. 2313 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
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w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. In-
stytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.

4.3.

12 Kaługa I. 2009. Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania 
na obszarach Natura 2000. Wyd. Ministerstwa Środowiska, Warszawa.

4.2.

13 Kepel A. (red.). 2009. Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddzia-
ływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na rok 2010), Porozu-
mienie dla Ochrony Nietoperzy.

5

14 Kistowski M., Pchałek M. 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzen-
nym – rola korytarzy ekologicznych. Wyd. Ministerstwa Środowiska, 
Warszawa.

2
4.2.

15 Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.). 2003. Ekologiczna sieć 
Natura 2000: problem czy szansa. Instytut ochrony Przyrody PAN, 
Kraków.

1

16 Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego, 
Wyd. PTOP.

5



174

Aneks

KOMPENDIUM WIEDZY O SIECI NATURA 2000 DLA SAMORZĄDU

9
Lp. Wydawnictwo

Zalecane 
do rozdziału

17 Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary 
Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów artykułu 
6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska, 
DG Środowisko, 2001; polski przekład WWF Polska, 2005.

2
3

18 Pawlaczyk P. 2008. Natura 2000. Niezbędnik urzędnika. Wyd. Klubu 
Przyrodników, Świebodzin.

1
4.2.
4.3.

19 Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2008. Poradnik Lokalnej Ochrony Przyro-
dy. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

4.2.

20 Pawlaczyk P., Wołejko L., Jermaczek A. Stańko R. 2002. Poradnik 
ochrony mokradeł. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

4.1.

21 Pchałek M., Behnke M. Warszawa. 2009. Postępowanie w sprawie oce-
ny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE. Monografi e 
prawnicze, Wyd. C.H. Beck.

3

22 Podejście LEADER w ramach PROW na lata 2007–2013. Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2008.

5
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