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USTAWA 

z dnia ……………… 2008 r. 

o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw1) 2)3 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 
z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a – 1d w brzmieniu: 

„1a) gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty – gatunek roślin lub zwierząt, 
który na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej jest:  

a) zagroŜony, z wyjątkiem tych gatunków, których naturalny zasięg na tym terytorium 
jest zasięgiem krańcowym i które nie są zagroŜone lub podatne na zagroŜenie w 
zachodnim regionie palearktycznym lub  

b) podatny na zagroŜenie, czyli mogący w najbliŜszej przyszłości przejść do kategorii 
gatunków zagroŜonych, jeśli czynniki będące przyczyną zagroŜenia będą na niego 
nadal oddziaływać lub 

c) rzadki, czyli o niewielkiej populacji, który nie jest obecnie zagroŜony ani teŜ podatny 
na zagroŜenie, ale podlegają ryzyku zagroŜenia występując w obrębie ograniczonych 
obszarów geograficznych albo będąc znacznie rozproszonym na większym obszarze 
lub  

d) endemiczny i wymagający specjalnej uwagi ze względu na szczególny charakter jego 
siedliska i/lub potencjalne oddziaływanie jego eksploatacji na te siedliska i/lub 
potencjalne oddziaływanie jego eksploatacji na stan jego ochrony; 

1b) gatunek o znaczeniu priorytetowym – gatunek zagroŜony, w odniesieniu do którego 
Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego 
zasięgu mieszczącego się w obrębie terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej; 

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, 
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.), 

2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. 
Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.) 

2) Niniejsza ustawa zmienia ustawę dnia z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z dnia 13 października 1995 
r. - Prawo łowieckie,  z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej, ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
2)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji częściowego wdroŜenia dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.). 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz .U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, 
poz. 1238, Nr 181, poz. 1286. 
 

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr Dz. U. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 
75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286. 
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1c) gatunek obcy – gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem geograficznym, w 
tym takŜe zdolne do przeŜycia części, gamety, nasiona, jaja lub zarodniki w postaci 
osobników oraz zdolnych do przeŜycia gamet, nasion, jaj lub zarodników;  

1d) integralność obszaru Natura 2000 – spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych 
warunkujących zrównowaŜone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, na 
których zaprojektowano lub wyznaczono dany obszar Natura 2000;”,  

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a – 2c w brzmieniu: 

„2a) krzyŜowanie zwierząt – kojarzenie osobników naleŜących do róŜnych gatunków w celu 
otrzymania mieszańców; 

2b) obszar Natura 2000 - teren o wyraźnie określonych granicach, wyznaczony zgodnie z 
przepisami prawa Unii Europejskiej do ochrony populacji dziko występujących ptaków lub 
siedlisk przyrodniczych lub populacji gatunków roślin lub gatunków zwierząt, innych niŜ 
ptaki, zagroŜonych wyginięciem; 

2c) obszar mający znaczenie dla Wspólnoty- projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk 
zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie lub regionach 
biogeograficznych do których naleŜy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub 
odtworzenia stanu właściwej ochrony typu siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a takŜe moŜe moŜe się znacząco przyczynić sięć 
do spójności sieci Natura 2000 i przyczynia się znacząco do zachowania róŜnorodności 
biologicznej w obrębie danego regionu lub regionów biogeograficznych. W przypadku 
gatunków zwierząt występujących na duŜych obszarach, obszarem mającym znaczenie dla 
Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się 
stanowiący fizycznymie lub biologicznymie czynnikamii istotnymie dla ich Ŝycia lub 
rozmnaŜania;”, 

c) pkt 10 i 11 otrzymująe brzmienie: 

      „10) ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i 
budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy 
roślin róŜnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz 
edukacji;”, 

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) ogród zoologiczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i 
budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie zwierzęta gatunków dziko 
występujących są hodowane i utrzymywane w celu ochrony ex situ, edukacji oraz ich 
publicznej ekspozycji nie mniej niŜ 7 dni w roku;”, 

d) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) okaz – kaŜda roślina, zwierzę lub grzyb, Ŝywe lub martwe, kaŜda ich część, równieŜ jajo 
lubi wydmuszka, a takŜe produkt pochodny równieŜ zawarty w innych towarach oraz 
towary, które zgodnie z dołączonym dokumentem, opakowaniem, oznakowaniem lub 
etykietą lub zgodnie ze wszelkimi innymi okolicznościami zawierają lub mogą zawierać 
części albo produkty pochodne zwierząt, roślin lub grzybów;”, 

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) ośrodek rehabilitacji zwierząt - miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja 
zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu 
przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego, o ile będzie istniała taka moŜliwość;”,e 

f) uchyla się pkt 15 lit. c, 
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fg) po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17b w brzmieniu: 

„17a) siedlisko przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty – siedlisko 
przyrodnicze, które na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej: 

a) jest zagroŜone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu lub 

b) ma niewielki zasięg naturalny w wyniku regresji lub z powodu ograniczonego 
obszaru występowania wynikającego z jego wewnętrznych, przyrodniczych 
właściwości lub 

c) stanowi reprezentatywny przykład typowych cech jednego lub więcej regionu 
biogeograficznego występującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

17b) siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym – siedlisko przyrodnicze zagroŜone 
zanikiem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, za ochronę którego 
Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego 
zasięgu mieszczącego się w obrębie terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej;”;, 

     2) w art. 10 po ust. 6 dodaje się ust. 7i 8 w brzmieniu: 

          „7. Projekty planów urządzenia lasu, uproszczone planu urządzenia lasu i zalecenia wynikające z 
inwentaryzacji stanu lasu w części dotyczącej otuliny parku narodowego, wymagają 
uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć 
negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego. 

           8. Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu lub zalecenia wynikające z inwentaryzacji stanu 
lasu w granicach parku narodowego, wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w 
zakresie ustaleń tych planów lub zaleceń z inwentaryzacji, mogących mieć negatywny wpływ na 
przyrodę parku narodowego”; 

3) w art. 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uznanie za rezerwat przyrody obszarów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze aktu 
prawa miejscowego  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , które określa jego 
nazwę, połoŜenie lub przebieg granicy i otulinę, jeŜeli została wyznaczona, cele ochrony oraz 
rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a takŜe sprawującego nadzór nad rezerwatem. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego, po 
zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody, moŜe zwiększyć obszar rezerwatu 
przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla 
których rezerwat został powołany – zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody lub zlikwidować 
rezerwat przyrody.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3 b w brzmieniu: 

„3a. Projekty studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej rezerwatu przyrody i 
jego otuliny wymagają uzgodnienia z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 
zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę rezerwatu 
przyrody.”;   

„3b. Projekty planów urządzenia lasu, uproszczone planu urządzenia lasu i zalecenia wynikające 
z inwentaryzacji stanu lasu w części dotyczącej otuliny rezerwatu przyrody wymagają 
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie ustaleń tych 
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planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego 
rezerwatu przyrody.”; 

4) w art. 15: 

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) rybactwa i rybołówstwa, z wyjątkiem ich wykonywania na obszarach i zasadach ustalonych 
w planie ochrony albo w zadaniach ochronnych;”, 

b) uŜyte w art. 15 ust. 1 pkt 10, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27, art. 19 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 5 i art. 
116 w róŜnym przypadku wyrazy „organ uznający obszar za rezerwat przyrody” lub „organ, który 
uznał dany obszar za rezerwat przyrody” zastępuje się uŜytym w odpowiednim przypadku 
wyrazem „Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska” ,; 

c) uchyla się ust. 2 pkt 2,; 

    d) 5) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska moŜe zezwolić na odstępstwa od zakazów, o których 
mowa w ust. 1: 

1) jeŜeli jest to uzasadnione wykonywaniem badań naukowych, celami edukacyjnymi, 
kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi i sportowymi oraz, celami kultu religijnego na 
obszarze parku narodowego; 

2) jeŜeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony przyrody, 

3) jeŜeli jest to uzasadnione potrzebą realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w 
przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji 
przyrodniczej, na obszarze parku narodowego po zasięgnięciu opinii dyrektora parku 
narodowego, a na obszarze rezerwatu przyrody po zasięgnięciu opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska.”,; 

          e) 6) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze rezerwatu przyrody moŜe zezwolić na 
odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeŜeli jest to uzasadnione wykonywaniem 
badań naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi i 
sportowymi oraz, celami kultu religijnego.”; 

57) w art. 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej parku 
krajobrazowego i jego otuliny wymagają uzgodnienia z właściwym miejscowo Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska  w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny 
wpływ na ochronę przyrody parku krajobrazowego.”; 

6) w art. 19: 

a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uzgodnienia z właściwymi miejscowo radami gmin ustaleń dotyczących infrastruktury 
technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu uŜytkowania gruntów, eliminacji lub 
ograniczania zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością 
Skarbu Państwa.”, 
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b) uchyla się ust. 4,;  

7) w art. 20: 

a) ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji 
lub ograniczenia zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych.”, 

b) ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji 
lub ograniczenia zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych.”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Sporządzane po dniu wejścia w Ŝycie ustawy pPlany ochrony dla parku narodowego, 
rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego w części pokrywającejy się w całości lub w 
części z granicami obszaru Natura 2000 powinny, o którym mowa w art. 25, musząi 
uwzględniać elementyzakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, określonye w art. 29 
ust. 5 i 6.”;  

8) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

     „2. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, ustanawia, w drodze zarządzenia:  
                 1) minister właściwy do spraw środowiska - dla parku narodowego; 
                 2)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - dla   rezerwatu przyrody.”; 

 
 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, ustanawia, w drodze rozporządzenia:”,  

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wojewoda - dla rezerwatu przyrody.”; 

9) w art. 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw i planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, w części dotyczącej 
obszaru chronionego krajobrazu, wymagają uzgodnienia z właściwym Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny 
wpływ na ochronę obszaru chronionego krajobrazu.”; 

10) w art. 24 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na 
środowisko wykazała brak znacząco niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru chronionego 
krajobrazu.”;  
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     11) w art. 25 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

           „2) specjalne obszary ochrony siedlisk lub obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.”; 

12) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„26. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, typy siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych 
i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oraz o znaczeniu 
priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a takŜe 
kryteria i sposoby wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt do ochrony w formie obszarów Natura 2000, mając na 
uwadze zachowanie szczególnie cennych i zagroŜonych składników róŜnorodności 
biologicznej.”; 

13) w art. 27: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2 b w brzmieniu: 

„2a. Wyznaczenie obszaru Natura 2000, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw 
rozwoju wsi i z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, w drodze 
rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, które określa nazwę, połoŜenie 
administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony oraz sprawującego nadzór 
nad obszarem. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, kieruje 
się rzeczywistym stanem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. 

2b. Zmiana granic lub likwidacja obszaru Natura 2000, jeŜeli jest to uzasadnione naturalnymi 
zmianami stwierdzonymi w wyniku monitoringu i nadzoru, o którym mowa w art. 31, 
wymaga zgody Komisji Europejskiej.”, 

b) w ust. 3: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) listę projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk wskazując projektowane 

obszary mające znaczenie dla Wspólnoty;”,  
– dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) listę obszarów specjalnej ochrony ptaków.”, 
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Specjalne obszary ochrony siedlisk minister właściwy do spraw środowiska wyznacza po 
uzgodnieniu z Komisją Europejską w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia tego obszaru 
przez Komisję Europejską jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.”;  

14) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„28.1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza, z zastrzeŜeniem ust. 
8 i 10, projekt planu zadań ochronnych na okres do 10 lat, pierwszy w terminie 6 lat od 
wyznaczenia obszaru Natura 2000.  

2. Przepis ust. 1 moŜe być stosowany stosuje się odpowiednio do projektowanych obszarów 
Natura 2000, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1.  

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, z zastrzeŜeniem ust. 4, w drodze aktu prawa 
miejscowego, lub dyrektor urzędu morskiego w drodze zarządzenia, ustanawia plan zadań 
ochronnych zadania ochronne dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania 
i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Plan z Zadańnia ochronnyche moŜegą 
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być zmienionye, jeŜeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt.  

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia plan zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 w uzgodnieniu z dyrektorem urzędu morskiego, jeŜeli obszar Natura 2000 
obejmuje obszar morza.  

54. Sporządzający projekt planu zadań ochronnych zapewni udział osób i podmiotów 
prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których 
wyznaczono obszar Natura 2000, w pracach na potrzeby sporządzenia planu zadań 
ochronnych dla tego obszaru.  

65. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany planu zadań 
ochronnych.  

76. Plan zadań ochronnych Zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 zawierają: 
1) opis granic obszaru i mapę obszaru; 
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagroŜeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 
przedmiotami ochrony; 

3) cele działań zadań ochronnych; 
4) działania zadania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdraŜania, w tym w szczególności zadania dotyczące: 
a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 
b) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagroŜeń 
wewnętrznych i zewnętrznych, 

c) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o których 
mowa w pkt 2; 

5) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla fragmentu części lub 
całości obszaru.  

87. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki, zakres i tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 oraz sposób zapewnienia udziału zainteresowanych osób i podmiotów w jego 
sporządzaniu, kierując się koniecznością ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
roślin i zwierząt i ich siedlisk.  

98. Planu zZadań ochronnych nie sporządza się dla obszaruów Natura 2000 lub ich jego 
częścifragmentów: 

1) dla któregoych ustanowiono plan ochrony, o którym mowa w art. 29;  

2) pokrywającegoych się w całości lub w części z granicami parku narodowego, parku 
krajobrazowego lub rezerwatu przyrody posiadającegoychego plan ochrony zawierający 
elementy, o których mowa w ust. 7; 

3) pokrywającegoych się w całości lub w części z granicami parku narodowego lub rezerwatu 
przyrody posiadającegoych zadania ochronne zawierające elementy, o których mowa w ust. 
7.  

109. W przypadku ustanowienia planu ochrony, o którym mowa w art. 29, w trakcie 
obowiązywania planu zadań ochronnych, akt prawa miejscowego Regionalnego Dyrektora 
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Ochrony Środowiska lub zarządzenie dyrektora urzędu morskiego w sprawie ustanowienia 
planu zadań ochronnych traci moc. 

110. Dla obszaru Natura 2000 połoŜonego na terenie więcej niŜ jednego województwa lub 
obszaru morskiego podległego więcej niŜ jednemu dyrektorowi urzędu morskiego, plan 
zadań ochronnych zadania ochronne ustanawia lub dyrektor urzędu Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska, na terenie którego znajduje się największa część obszaru.”; 

15) art. 29 otrzymuje brzmienie: 

„29. 1. Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części sporządza, z 
zastrzeŜeniem ust. 7, sprawujący nadzór nad obszarem.  

2. Dla obszaru Natura 2000 lub jego części, w celu właściwego zarządzania zasobami przyrody 
obszaru, minister właściwy do spraw środowiska ustanowiaustanawia w drodze 
rozporządzenia, plan ochrony na okres 20 lat. Plan ochrony moŜe być zmieniony, jeŜeli 
wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich 
siedlisk, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. 

3. Sporządzający projekt planu ochrony zapewni udział osób i podmiotów prowadzących 
działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono 
obszar Natura 2000, w pracach na potrzeby sporządzenia planu ochrony dla tego obszaru.  

4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany planu ochrony.  

5. Plan ochrony obszaru Natura 2000 zawiera: 
1) opis granic obszaru i mapę obszaru; 
2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagroŜeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 
przedmiotami ochrony; 

3) warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony 
obszaru, zachowania integralności obszaru oraz ogólnej spójności sieci Natura 2000, 
odnoszące się w szczególności do: 
a) zagospodarowania przestrzennego,  
b) zagospodarowania obszarów morskich,  
c) gospodarowania wodami,  
d) gospodarki rolnej, leśnej i  rybackiej, 
e) realizowanych i planowanych przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie 

oddziaływać na obszar Natura 2000, w tym wymaganej kompensacji przyrodniczej; 
4) działania zadania ochronne niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 

ochrony przedmiotów ochrony obszaru, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za 
ich realizację; 

5) wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i 
zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;  

6) sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków; 

7) sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i 
zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony. 

6. Zakres działań zadań ochronnych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, moŜe obejmować w 
szczególności:  

1) rekultywację i odtwarzanie siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt 
będących przedmiotem ochrony; 

2) utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących obszar Natura 2000 z otoczeniem; 
3) rozmieszczenie obiektów i urządzeń słuŜących celom obszaru Natura 2000; 
4) stosunki wodne, w tym gospodarowanie wodami; 
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5) gospodarkę rolną, leśną i rybacką, w tym: 
a) kierunki i zasady kształtowania przestrzeni produkcyjnej, 
b) wskazanie obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z 

zalesiania; 
6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich uŜytkowania, w tym 

w zaleŜności od potrzeb: 
a)wyłączenie terenów spod zabudowy, 
a) ograniczanie terenów przeznaczonych pod zabudowę, 
b) ograniczanie lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 
c) ograniczanie lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. 

7. Dla obszaru Natura 2000 połoŜonego na terenie więcej niŜ jednego województwa lub obszaru 
morskiego podległego więcej niŜ jednemu dyrektorowi urzędu morskiego, plan ochrony 
sporządza lub dyrektor urzędu mRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na terenie 
którego znajduje się największa część obszaru.”;  

16) w art. 30: 

a) ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki, zakres i tryb opracowania projektu planu ochrony, o którym mowa w art. 29 ust. 1, 
zakres prac niezbędnych do sporządzenia projektu planu ochrony oraz sposób zapewnienia 
udziału społeczeństwa, w tym zainteresowanych właścicieli i zarządców terenu w 
opracowaniu projektu planu ochrony, kierując się potrzebą  ochrony obszarów Natura 
2000.”, 

2. Plan ochrony ustanowiony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku 
krajobrazowego w granicach obszaru Natura 2000, zawierający elementy, o których mowa 
w art. 29 ust. 5, staje się planem ochrony dla tej części obszaru Natura 2000, jeŜeli obszar 
ten obejmuje teren parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 3 w brzmieniu: 

„2a. . Plan urządzenia lasu powinien być zgodny z planem ochrony ustanowionym dla obszaru 
Natura 2000, jeŜeli obszar ten obejmuje teren objęty planem urządzenia lasów.”, 

cb) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Projekty studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego 
województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej istniejącego lub 
projektowanego obszaru Natura 2000 wymagają uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ 
negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, w sposób wskazany w art. 33 ust. 1.”;  

17) w art. 32: 

a) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3). kontroli realizacji ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych obszarów Natura 

2000.”, 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
znajdującym się na obszarze Natura 2000 zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje 
samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych lub 
planu ochrony obszaru Natura 2000 uwzględnionym w planie urządzenia lasu.”; 



 

 

10

18) w art. 33 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
„1. Zabrania się, z zastrzeŜeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w 

połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, w 
tym w szczególności: 
1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla ochrony 

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

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

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektowanych obszarów Natura 2000, znajdujących 
się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu zatwierdzenia ich przez Komisję 
Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty lub i wyznaczenia ich jako specjalne 
obszary ochrony siedlisk w trybie przepisów, o których mowa w art. 27. 

3. Projekty planów i projekty zmian do przyjętych planów oraz planowane przedsięwzięcia, które 
nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w 
ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, a które mogą na te obszary znacząco negatywnie 
oddziaływać w sposób wskazany w ust. 1, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko, na zasadach określonych w ustawie z dnia ……. o 
uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko i organach administracji w tym zakresie (Dz.U. Nr ……….).”; 

19) w art. 34  ust. 1 i 2 otrzymujeąe brzmienie: 

„1. JeŜeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym 
wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań 
alternatywnych, właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a na 
obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, moŜe zezwolić na realizację 
działań, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 lub obszary, o 
których mowa w art. 33 ust. 2, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej 
do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000, z 
zastrzeŜeniem ust. 2. 

2. JeŜeli na obszarze Natura 2000 lub obszarze, o których mowa w art. 33 ust. 2 występuje 
siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, moŜe 
zostać udzielone wyłącznie w celu: 

   1) ochrony zdrowia i Ŝycia ludzi; 
   2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 
   3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 

przyrodniczego; 
   4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu 

opinii Komisji Europejskiej.”;”; 

20) w art. 35: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wydając zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska lub dyrektor urzędu morskiego ustala, w porozumieniu z zarządcą terenu, 
stosownie do skali i rodzaju negatywnego oddziaływania, zakres, miejsce, termin i sposób 
wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiązując do jej wykonania nie później niŜ w 
terminie rozpoczęcia działań prowadzących do negatywnego  wpływuoddziaływania.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub dyrektor urzędu morskiego informuje 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: 

1) o zakresie ustalonych kompensacjiach przyrodniczych, o których mowa w ust. 1 w 
terminie 30 dni od wydania zezwolenia na realizację działań mogących znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000, o którym mowa w art. 34; 

2) o wykonanej kompensacji przyrodniczej w terminie 30 dni od zakończenia realizacji 
działań kompensacyjnych.”, 

c) dodaje się ust. 5 - 7 w brzmieniu: 

„5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska składa informację, o której mowa w ust. 4, 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia szczegółowe 
sposoby składania informacji, o których mowa w ust. 4, kierując się koniecznością ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska informuje Komisję Europejską o ustalonym zakresie  
kompensacji przyrodniczej przed jej wdroŜeniem oraz przed realizacją danego planu lub 
przedsięwzięcia.”;  

     21) art. 35a. otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35a. W przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach planowanych 
przedsięwzięć, zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, zastępuje się decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w rozumieniu ustawy z 
dnia ……….. o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie (Dz.U. Nr …….). Do 
decyzji stosuje się odpowiednio art. 34 i 35.”; 

22) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na obszarach Natura 2000, z zastrzeŜeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu działalność 
związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów słuŜących bezpieczeństwu 
przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a takŜe 
amatorski połów ryb, jeŜeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na obszar Natura 2000 w 
sposób określony w art. 33 ust. 1.”; 

23) w art. 37 : 

a) dotychczasową treść artykułu oznacza się jako ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. JeŜeli działania znacząco negatywnie oddziałujące na obszar Natura 2000 lub obszar, o 
którym mowa w art. 33 ust. 2, w sposób o którym mowa w art. 33 ust. 1 zostały podjęte bez 
uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34 lub decyzji, o której mowa w art. 35a, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a na obszarach morskich dyrektor właściwego 
urzędu morskiego, nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym 
terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, 
jego części lub chronionych na nim gatunków.”, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:        

„2. JeŜeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie z ustaleniami planu zadań 
ochronnych lub planu ochrony, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a na obszarach 
morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, podejmuje działania, o których mowa w 
ust. 1.”;  

24) w art. 46 otrzymuje brzmienie: 
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     „1. Ochrona gatunkowa odnosi się do okazów oraz siedlisk i ostoi zwierząt, roślin i grzybów.  
      2. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko 

występujących na terenie kraju i innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, 
endemicznych, podatnych na zagroŜenia i zagroŜonych wyginięciem oraz objętych ochroną na 
podstawie przepisów prawa międzynarodowego, których Rzeczypospolita Polska jest stroną, 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a takŜe zachowanie 
róŜnorodności gatunkowej i genetycznej. 

      3. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, 
miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być 
ustalane strefy ochrony. 

 
a) przed ust. 1 dodaje się ustęp 1’ w brzmieniu: 

„1’. Ochrona gatunkowa odnosi się do okazów oraz siedlisk i ostoi zwierząt, roślin i grzybów.”,  
b) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko 
występujących w stanie dzikim na terenie kraju i innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagroŜenia i zagroŜonych wyginięciem 
oraz objętych ochroną na podstawie przepisów prawa międzynarodowego, których 
Rzeczypospolita Polska jest stroną gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i 
ostoi, a takŜe zachowanie róŜnorodności gatunkowej i genetycznej.” ;  

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Ochrona gatunkowa odnosi się do okazów, w tym jaj i wydmuszek, oraz siedlisk i ostoi 

zwierząt, roślin i grzybów.”;  
25) w art. 51: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:zdanie wstępne w ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
        „1. W stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną mogą być 

wprowadzone następujące zakazy: 
                 1)   zrywania, niszczenia, i uszkadzania, przemieszczania i hodowli;  
                 2)   niszczenia ich siedlisk i ostoi; 
                 3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia  

ściółki leśnej i gleby w ostojach; 
                 4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów;  
                 5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaŜy, wymiany i darowizny okazów;  

     6) wwoŜenia z zagranicy i wywoŜenia poza granicę państwa okazów. 
„1. W stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną mogą 

być wprowadzone następujące zakazy:”, 
ba) ust. 1: 
pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zrywania, niszczenia, uszkadzania, przemieszczania i hodowli;”, 
pkt 4 - 6 otrzymują brzmienie: 

„4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania 
okazów;  

5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaŜy, wymiany i darowizny okazów;  
6) wwoŜenia z zagranicy i wywoŜenia poza granicę państwa okazów.”, 

c) w ust. 2: 
    - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
     „2. W stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową mogą 

być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeŜeli nie spowoduje to 
zagroŜenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin lub grzybów, 
odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, dotyczące:”, 

    -  pkt 3 i 4 otrzymująe brzmienie: 
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„3) pozyskiwania gatunków roślin, o których mowa w art. 48 pkt 1 lit. c, oraz grzybów, o 
których mowa w art. 50 pkt 1 lit. c, lub ich części i produktów pochodnych przez podmioty, 
które uzyskały zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskiwanie;”;  

4) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaŜy, wymiany, darowizny, a 
takŜe wywoŜenia poza granicę państwa okazów, o których mowa w pkt 3.”; 

26) w art. 52 otrzymuje brzmienie: 

     „1. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą 
być wprowadzone, następujące zakazy: 

      1) zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i  
hodowli, a takŜe posiadania Ŝywych zwierząt;  

       2) zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów;  
       3) niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych; 
       4) niszczenia ich siedlisk i ostoi; 
       5) niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, Ŝeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych 

schronień; 
       6) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj; 
       7) wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek; 
       8) preparowania okazów; 
       9) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaŜy, wymiany i darowizny okazów; 
      10) wwoŜenia z zagranicy i wywoŜenia poza granicę państwa okazów; 
      11) umyślnego płoszenia i niepokojenia; 
      12) fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub 

niepokojenie; 
      13) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 
      14) przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych. 

       2. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną mogą być 
wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeŜeli nie spowoduje to 
zagroŜenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, odstępstwa od 
zakazów, o których mowa w ust. 1, dotyczące: 
 1) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków; 
 2) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych 

i terenów zieleni, jeŜeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne; 
                  3) chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upowaŜnione przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc 
regularnego przebywania; 

                  4) chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i 
przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt;  

                  5)   wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, 
leśnej lub rybackiej, jeŜeli technologia prac uniemoŜliwia przestrzeganie zakazów; 

                  6) pozyskiwania okazów, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. c, przez podmioty, które 
uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska na to pozyskiwanie; 

                 7) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaŜy, wymiany, darowizny, a 
takŜe wywoŜenia poza granicę państwa okazów, o których mowa w pkt 5; 

                 8) zbierania i przechowywania piór ptaków.  
              3. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie dotyczy gatunków ptaków.  

 

a) zdanie wstępne w ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
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„1. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną mogą być 
wprowadzone następujące zakazy:”, 

ba) w ust. 1:  

– pkt 1 i 2 otrzymująe brzmienie: 

„1) zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i 
hodowli, a takŜe posiadania Ŝywych zwierząt;”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zbierania, przetrzymywania i posiadania  zwierząt martwych, w tym spreparowanych, a 
takŜe ich części i produktów pochodnychokazów;”,  

– pkt 8 - 10 otrzymująe brzmienie: 

„8) preparowania okazów; 

9) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaŜy, wymiany i darowizny okazów; 

10) wwoŜenia z zagranicy i wywoŜenia poza granicę państwa okazów, w tym jaj i 
wydmuszek;”, 

c) w ust. 2:  

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„2. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną mogą być 
wprowadzone odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, dotyczące:, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i 
przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz przetrzymywania w tych 
ośrodkach na czas odzyskania zdolności samodzielnego Ŝycia i przywrócenia ich do 
środowiska przyrodniczego, o ile będzie to moŜliwe;”,  

– uchyla się pkt 5, 

– pkt 6 i 7 otrzymująe brzmienie: 

„6) pozyskiwania okazówgatunków zwierząt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. c, lub ich 
części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie ministra 
właściwego do spraw środowiska lub wojewody na to pozyskiwanie;”, 

7) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaŜy, wymiany, darowizny, a 
takŜe wywoŜenia poza granicę państwa okazów, o których mowa w pkt 6;”, 

– dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) zbierania i przechowywania piór ptaków.”;  

27) w art. 54 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„54. Chwytanie lub zabijanie dziko występujących zwierząt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a 
i b nie moŜe być wykonywane przy pomocy wszelkich urządzeń, sposobów lub metod 
działających na duŜą skalę bądź niewybiórczo, powodujących lokalny zanik lub powaŜne 
zaburzenia populacji tych zwierząt, a w szczególności przy uŜyciu:”; 

28) w art. 56: 

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
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„1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska moŜe zezwolić na odstępstwa od zakazów 
określonych w art. 51 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 oraz art. 52 ust. 1, pkt 1, 9, 10, 13 i 14 z 
zastrzeŜeniem ust. 2 w stosunku do gatunków:”, 

b) w ust. 2: 

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania moŜe zezwolić na 
odstępstwa od zakazów określonych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1:”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą – na czynności określone w art. 51 ust. 1 
pkt 2-4 oraz art. 52 ust. 1 pkt 2-8, 11 i 12”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową mogą 
być wydane, jeŜeli nie spowodują zagroŜenia dla dziko występujących populacji 
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.”, 

d) w ust. 6: 

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„6. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wydane na wniosek, który zawiera 
odpowiednio odpowiednio:”, 

– pkt 4 - 7 otrzymują brzmienie: 

„4) nazwę gatunku lub gatunków lub wyŜszej jednostki systematycznej, których dotyczyć 
będą działania, w języku łacińskim i polskim, jeŜeli polska nazwa istnieje o ile jest to 
moŜliwe do ustalenia; 

5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to moŜliwe do ustalenia; 

6) sposób, metody i stosowane urządzenia do chwytania lub zabijania zwierząt z 
uwzględnieniem art. 54, albo sposób zbioru roślin i grzybów lub sposób wykonania innych 
czynności, na które wydaje się zezwolenie, oraz miejsce i czas wykonania czynności oraz 
wynikające z tego zagroŜenia; 

7) wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta.”, 

e) w ust. 7: 

    - zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  

      „7. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają odpowiednio:”,  

– pkt 2-3 otrzymują brzmienie: 

„2) nazwę gatunku lub gatunków, których dotyczyć będą działania, lub wyŜszej jednostki 
systematycznej w języku łacińskim i polskim, jeŜeli polska nazwa istnieje, o ile jest to 
moŜliwe do ustalenia; 

3) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie, o ile jest to moŜliwe do 
ustalenia;”, 

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wskazanie dozwolonych środków i sposobów chwytania, odławiania lub zabijania 
zwierząt z uwzględnieniem art. 54 albo sposobów zbioru roślin i grzybów lub sposobów 
wykonania innych czynności, na które wydaje się zezwolenie;”, 
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– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta;”, 

f) po ust. 7 dodaje się ustart. 7a-7j w brzmieniu: 

„7a. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
mogą dokonywać kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie 
zezwoleniach, o których mowa w ust. 1 i 2. 

7b. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upowaŜnienie 
wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. 

7c. UpowaŜnienie, o którym mowa w ust. 7b, zawiera wskazanie osoby upowaŜnionej do 
wykonywania czynności, miejsca i zakresu kontroli oraz podstawy prawnej do jej 
wykonywania. 

7d. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upowaŜniona do ich wykonywania 
jest obowiązana okazać upowaŜnienie, o którym mowa w ust. 7b. 

7e. Osoby upowaŜnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do: 
1) wstępu na teren naleŜący do podmiotu kontrolowanego; 
2) Ŝądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 
3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich 

odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. 

7f. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół. 

7g. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 

7h. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół 
podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej 
adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 

7i. Wstęp oraz wykonywanie czynności kontrolnych następują w obecności właściciela lub 
posiadacza nieruchomości. 

7j. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 moŜe być cofnięte przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jeŜeli podmiot, 
który uzyskał to zezwolenie nie spełnia określonych w nim warunków.”, 

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska do dnia 31 stycznia kaŜdego roku składa 
Generalnemu Dyrektorowi  Ochrony Środowiska raport o wydanych zezwoleniach w roku 
poprzednim, zawierający informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 2-7, informację o 
wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania warunków określonych w tych 
zezwoleniach.”, 

          e) dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

              „8a. Dyrektor Generalny Ochrony Środowiska składa informację, o której mowa w ust. 8, 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska.”;  

29) w art. 60 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
     „6. W strefach ochrony, o których mowa w ust. 3, zabrania się bez zezwolenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska:  
                  1) przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz 

osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochronną oraz 
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pracowników wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub 
zarządcą; 

2) wycinania drzew lub krzewów;  
                  3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli nie jest to związane z potrzebą ochrony 

poszczególnych gatunków; 
                  4) wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.”; 

a) w ust. 6 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„6. W strefach ochrony, o których mowa w ust. 3, zabrania się bez zezwolenia wojewody:”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wycinania drzew lub krzewów”; 

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) dokonywania innych zmian siedliska gatunku, dla ochrony którego wyznaczono strefę.”;  

30) w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. PrzewoŜenie przez granicę państwa okazów naleŜących do gatunków podlegających 
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, wymaga uzyskania 
zezwolenia Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska, z zastrzeŜeniem ust. 2.”; 

) w art. 62: 

a) ust 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. śywe rośliny i zwierzęta, o których mowa w art. 61 ust. 1, przewoŜone przez granicę 
państwa bez wymaganych dokumentów, nie są wpuszczane przez słuŜbę celną z państwa 
ich wwozu. Martwe zwierzęta są przekazywane do utylizacji na koszt przewoŜącego okazy. 

2. śywe rośliny lub zwierzęta, o których mowa w art. 61 ust. 1, zatrzymane przez właściwe 
organy ze względu na brak wymaganych dokumentów, mogą być przekazywane w miarę 
istnienia moŜliwości do ogrodów botanicznych, placówek naukowych, ogrodów 
zoologicznych lub innych wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji. W przypadku 
braku moŜliwości przekazania do ww. ośrodków będą poddawane likwidacji po wydaniu 
przez sąd orzeczenia o ich przepadku.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Do czasu wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się przetrzymywanie 
Ŝywych roślin lub zwierząt przez podmiot, u którego je zatrzymano.”;  

31) w art. 67: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zezwolenie wydaje się na wniosek, o którym mowa w ust. 3, po zasięgnięciu opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska właściwego ze względu na miejsce połoŜenia 
ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a takŜe opinii organizacji zrzeszającej 
przedstawicieli ogrodów botanicznych lub zoologicznych, wyraŜonej w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wniosku. NiewyraŜenie opinii w tym terminie przez te organizacje w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku uznaje się za opinię pozytywną.”, 

b) w ust. 4: 

− pkt 1 i 2 otrzymująe brzmienie: 

„1) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków obejmującą działki, na których 
projektowana jest lokalizacja ogrodu botanicznego lub zoologicznego; 
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2) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek 
ewidencyjnych, na których projektowana jest lokalizacja ogrodu botanicznego lub 
zoologicznego lub”, 

− dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) zaświadczenie potwierdzające, Ŝe przeznaczenie działek, na których projektowana jest 
lokalizacja ogrodu botanicznego lub zoologicznego nie jest sprzeczne z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których 
projektowana jest lokalizacja ogrodu botanicznego lub zoologicznego.”; 

32) w art. 73: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Zabrania się hodowli i utrzymywania, poza ogrodami zoologicznymi i placówkami 
naukowymi prowadzącymi badania nad zwierzętami, a takŜe cyrkami, zwierząt 
niebezpiecznych dla Ŝycia i zdrowia ludzi, wymienionych w kategorii I w rozporządzeniu, 
o którym mowa w ust. 4. 

2. Zabrania się hodowli i utrzymywania, poza ogrodami zoologicznymi i placówkami 
naukowymi prowadzącymi badania nad zwierzętami, a takŜe cyrkami, zwierząt 
niebezpiecznych dla Ŝycia i zdrowia ludzi wymienionych w kategorii II i III w 
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, bez zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska.”, 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Zwierzęta, o których mowa w ust. 2, mogą być hodowane i utrzymywane przez osoby, które 
zdadzą odpłatny egzamin przed komisją powołaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i otrzymają stosowne zezwolenie. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1) gatunki lub wyŜsze jednostki systematyczne zwierząt, o których mowa w ust. 1 i 2, 

wskazując kategorie zwierząt według stopnia zagroŜenia dla człowieka;  
2) minimalne warunki, w których mogą być utrzymywane zwierzęta;  
3) sposób oznakowania oraz rejestracji zwierząt; 
4) tryb i zasady powoływania komisji oraz zasady przeprowadzania egzaminu dla osób 

chcących utrzymywać zwierzęta, o których mowa w ust. 2 wraz z zakresem niezbędnej do 
jego zaliczenia wiedzy, uwzględniając kategorię zwierzęcia, o którym mowa w ust. 2; 

5) wysokość opłaty za egzamin, sposób i wysokość wynagrodzenia komisji; 
6) wzór zezwolenia wydawanego osobie, która zdała egzamin 
kierując się potrzebą przeciwdziałania sprowadzaniu, oferowaniu, nabywaniu i 
przetrzymywaniu zwierząt gatunków niebezpiecznych dla Ŝycia i zdrowia ludzi przez osoby 
niewykwalifikowane, w celu ochrony ludzi przed tymi zwierzętami.”;  

     33) w art. 83: 

           a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku, o którym mowa w art. 84 ust. 4 organ właściwy do wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów moŜe takŜe uzaleŜnić wydanie zezwolenia od złoŜenia przez 
posiadacza nieruchomości zabezpieczenia uregulowania naleŜności z tytułu opłat za usunięcie 
drzew lub krzewów objętych zezwoleniem w formie: pienięŜnej lub poręczenia, gwarancji 
bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych.”, 

b) w ust. 6 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 



 

 

19

 „10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z 
utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.”; 

 

34) w art. 84: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na 
okres 3 lat od dnia ich przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów, termin 
uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeŜeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne 
miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.”, 

 b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 organ właściwy do wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów moŜe takŜe uzaleŜnić wydanie zezwolenia od złoŜenia 
przez posiadacza nieruchomości zabezpieczenia uregulowania naleŜności z tytułu opłat 
za usunięcie drzew lub krzewów objętych zezwoleniem w formie: pieniądza lub 
poręczeń, gwarancji bankowych, lub gwarancji ubezpieczeniowych.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. JeŜeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały Ŝywotność po 
upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały Ŝywotności z 
przyczyn niezaleŜnych od posiadacza nieruchomości, naleŜność z tytułu ustalonej opłaty 
za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu na podstawie postępowania 
administracyjnego wszczętegowszczętego z urzędu przez organ właściwy do naliczania i 
pobierania opłat.”, 

d) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. JeŜeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy nie zachowały 
Ŝywotności w okresie krótszym niŜ 3 lata od dnia ich przesadzenia albo posadzenia, 
naleŜność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega 
natychmiastowemu pobraniu na podstawie postępowania administracyjnego wszczętego 
przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.”; 

37) w art. 86 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) które zagraŜają bezpieczeństwu ludzi lub mienia;”; 

35) w art. 88 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem 
zabiegów pielęgnacyjnych przy uŜyciu sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych.”; 

36) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Administracyjną karę pienięŜną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się, z zastrzeŜeniem ust. 
5, w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie 
stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4 pkt 1 i 2, ust., 5 i 6.”; 

37) w art. 102 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

            „2a. Dyrektor parku narodowego sprawuje nadzór nad obszarem Natura 2000, leŜącycm w części 
lub w całości na obszarze parku narodowego.”; 
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38) w art. 103 uchyla się ust. 3; 

39) w art. 107 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska moŜe powierzyć, w drodze zarządzeniadecyzji 
administracyjnej, dyrektorowi parku krajobrazowego wykonywanie zadań poza granicami 
parku krajobrazowego w zakresie związanym z funkcjonowaniem i ochroną obszarów 
Natura 2000 oraz ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych, w zakresie 
sprawowania nadzoru nad obszarem, ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i 
zwierząt oraz realizacji ustaleń planu ochrony lub planu zadań ochronnych.”; 

40) w art. 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w 
składnikach róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach, w tym typów 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ze 
szczególnym uwzględnieniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu 
priorytetowym, a takŜe na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody.”;  

     41) dodaje się art. 112 a w brzmieniu: 

           „112. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje siedlisk 
przyrodniczych podlegających ochronie, kierując się potrzebą ochrony siedlisk 
przyrodniczych zagroŜonych zanikiem, mających ograniczony zasięg terytorialny 
wynikających z właściwości przyrodniczych charakterystycznych dla regionu przyrodniczo-
klimatycznego, a takŜe potrzebą zachowania róŜnorodności biologicznej.”; 

42) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu: 

„119a.1. Zabrania się krzyŜowania gatunków zwierząt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a, b, 
art. 120 ust. 1 oraz zwierząt łownych, bez zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska.  
2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) cel wykonania wnioskowanych czynności; 
4) nazwę gatunku lub gatunków, których dotyczyć będą działania, w języku łacińskim i 

polskim, jeŜeli polska nazwa istnieje; 
5) liczbę osobników, których dotyczy wniosek; 
6) miejsce i czas wykonania czynności; 
7) świadectwo pochodzenia; 
8) opinię lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne powiatowego lekarza weterynarii 

stwierdzające spełnienie przez podmiot podany we wniosku o wydanie zezwolenia 
warunków przetrzymywania gatunków, odpowiadających ich potrzebom 
biologicznym. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) nazwę gatunku lub gatunków, których dotyczyć będą działania, w języku łacińskim i 

polskim, jeŜeli polska nazwa istnieje; 
3) liczbę osobników, których dotyczy zezwolenie; 
5) określenie czasu i miejsca wykonania czynności, których dotyczy zezwolenie; 
6) określenie terminu złoŜenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia. 

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska moŜe odmówić wydania zezwolenia, o 
którym mowa w ust. 1, jeŜeli podmiot podany we wniosku o wydanie zezwolenia, był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z 
przewoŜeniem przez granicę państwa, przetrzymywaniem, prowadzeniem hodowli, 
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rozmnaŜaniem i sprzedaŜą na terenie kraju gatunków, o których mowa w art. 49 pkt 1 
lit. a, b, art. 120 ust. 1 oraz zwierząt łownych, w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia 
się wyroku.  

5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1,  
jeŜeli: 
1) po wydaniu zezwolenia zostaną ujawnione okoliczności, o których mowa w ust. 4, 

uzasadniające odmowę wydania zezwolenia; 
2) zezwolenie zostało uŜyte niezgodnie z warunkami w nim zawartymi.”; 

„119a. Zabrania się krzyŜowania zwierząt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a, b, c, art. 120 ust. 1 
oraz zwierząt łownych, bez zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska.”;43) w art. 
120: 

a) a) ust. 1 i 2 otrzymująe brzmienie: 

„1. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym 
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 

    „2. Sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnaŜanie i sprzedaŜ 
na terenie  i obrót wewnątrz kraju  roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, które w 
przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym, 
wymaga zezwolenia .”, Zgodnie z tym zapisem równieŜ osoby fizyczne hodujące i 
rozmnaŜające gatunki obce będą musiały występować o zezwolenie ministra. Czy taki był 
zamysł autora? Jeśli tak, obawiam się, Ŝe będzie to zapis pusty.Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2f w brzmieniu: 
„2a Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek, o którym mowa w ust. 2b, 

po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody wyraŜonej w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania wniosku. 

2b. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać 
odpowiednio: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) cel wykonania wnioskowanych czynności; 
3) opis czynności, na którą moŜe być wydane zezwolenie; 
4) nazwę gatunku lub gatunków, których dotyczyć będą działania, w języku łacińskim i 

polskim, jeŜeli polska nazwa istnieje; 
5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to moŜliwe do ustalenia; 
6) sposób, miejsce i czas wykonania czynności; 
7) świadectwo pochodzenia; 
8) opinię lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne powiatowego lekarza weterynarii 

stwierdzające spełnienie przez podmiot podany we wniosku o wydanie zezwolenia 
warunków przetrzymywania gatunków, odpowiadających ich potrzebom 
biologicznym. 

2c. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) nazwę gatunku lub gatunków, których dotyczyć będą działania, w języku łacińskim i 

polskim, jeŜeli polska nazwa istnieje; 
3) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie, o ile jest to moŜliwe do 

ustalenia; 
4) opis czynności, na które wydaje się zezwolenie; 
5) określenie czasu i miejsca wykonania czynności, których dotyczy zezwolenie; 
6) określenie terminu złoŜenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia. 



 

 

22

2d. Dyrektor Generalny Ochrony Środowiska moŜe odmówić wydania zezwolenia, o którym 
mowa w ust. 2, jeŜeli podmiot podany we wniosku o wydanie zezwolenia, był skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przewoŜeniem przez 
granicę państwa, przetrzymywaniem, prowadzeniem hodowli, rozmnaŜaniem i sprzedaŜą 
na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, w okresie 3 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku.  

    2e. Dyrektor Generalny Ochrony Środowiska cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, 
jeŜeli: 

1) po wydaniu zezwolenia zostaną ujawnione okoliczności, o których mowa w ust. 2d, 
uzasadniające odmowę wydania zezwolenia; 

2) zezwolenie zostało uŜyte niezgodnie z warunkami w nim zawartymi. 

2fa. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych 
i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego 
mogą zagrozić gatunkom rodzimym, kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości istnienia i 
ochrony róŜnorodności rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów kierując się potrzebą 
ochrony rodzimej fauny i flory.”, 

c) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„4. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do wprowadzania do środowiska 
przyrodniczego i przemieszczania w tym środowisku roślin, z wyjątkiem gatunków, które w 
przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego rozprzestrzenienia mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym:”; 

44) w art. 126:  

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, powstałe w parkach narodowych, strefach 
ochronnych zwierząt łownych oraz w rezerwatach przyrody szacuje się oraz dokonuje 
wypłaty odszkodowań według zasad określonych w rozdziale 9 ustawy z dnia 13 
października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 
984).”, 

       ba) ust. 8 i 9 otrzymujeąe brzmienie: 

„9. Odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w parku narodowym oraz 
strefie ochronnej zwierząt łownych są pokrywane ze środków parku narodowego, a za 
szkody spowodowane w rezerwatach przyrody – ze środków oddziału Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.”, 

       cb) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Szkody wyrządzone przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1, szacuje się oraz dokonuje 
wypłaty odszkodowań według zasad określonych w rozdziale 9 ustawy z dnia 13 
października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.4)).”; 
Rozdział 9 odnosi się do szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez 
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. W art. 49 daje delegacje do wydania 
rozporządzenia tak jak w skreślonym teraz ust. 11. Czy proponowana zmiana jest 
właściwa? Jeśli tak, to czy nie powinny być równieŜ zmiany w ustawie Prawo 
łowieckie? 
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45) w art. 127 po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 
„4)  przetrzymuje zwierzęta niebezpieczne bez zezwolenia, o którym mowa w art. 73 ust. 2, 
5) narusza zakaz, o którym mowa w art. 119a ust. 1,”;. 

46) w art. 130: 

a) ust. 1 – 3 otrzymująe brzmienie: 

„1. Sąd doręcza odpis wydanego prawomocnego orzeczenia o przepadku okazów 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska właściwemu ze względu na miejsce 
popełnienia wykroczenia lub przestępstwa - w stosunku do gatunków rodzimych lub 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska – w stosunku do gatunków obcych lub 
objętych ochroną na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. Okazy, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu podmiotom uprawnionym do ich 
utrzymywania, wyznaczanym decyzją administracyjną przez organy, o których mowa w 
ust. 1. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą zarządzić w drodze decyzji administracyjnej, na 
koszt skazanego, odesłanie okazów, wobec których orzeczono przepadek, do państwa z 
którego dokonano ich eksportu.”; 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4.Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska moŜe zarządzić w drodze decyzji 
administracyjnej, na koszt skazanego, uśmiercenie zwierząt gatunków obcych 
stanowiących własność sprawcy.”; 

47) w art. 131: 

a) przed pkt 1 dodaje się pkt 1’ w brzmieniu: 

„1’) chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a, b przy 
pomocy urządzeń, sposobów lub metod wskazanych w art. 54,”, 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom sprowadza do kraju, przetrzymuje, prowadzi 
hodowlę, rozmnaŜa i sprzedaje na terenie kraju rośliny, zwierzęta lub grzyby gatunków 
obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym,”. 

48) dodaje się art. 131a w brzmieniu: 
„131a. W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 131 przepisy zapisy art. 129 i 130 stosuje 

się odpowiednio.”. 
 
 
Art. 2. W ustawie z dnia z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 

r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) wprowadza się 
następujące zmiany:  

1) w art. 24 ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Regionalnym Dyrektorom Ochrony 
Środowiska i dyrektorom parków narodowych – w celu sporządzania planów ochrony, zadań 
ochronnych, planów zadań ochronnych, monitoringu i wykonywania kontroli na obszarach 
chronionych.”; 

2) w art. 40: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny słuŜy gospodarce narodowej, obronności 
państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.”, 

b) dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: 
„6. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska i 

dyrektorzy parków narodowych otrzymują ortofotomapę oraz część geometryczną z bazy 
ewidencji gruntów i budynków wraz z atrybutami, z wyłączeniem danych osobowych, w 
formie cyfrowej z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, po kosztach ich reprodukcji, w 
celu prowadzenia prac, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 3.”. 

 

Art. 32. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 
1066, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zakaz wybierania  i posiadania jaj i piskląt, wyrabiania i posiadania wydmuszek oraz niszczenia 
lęgowisk, nor i gniazd ptasich.”; 

2) w art. 28:  

a) po ust. 2 dodaje się ustęp 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku 
Łowieckiego:  

1) uchyla decyzję, na podstawie której prowadzony jest ośrodek hodowli zwierzyny, 
jeŜeli sprawujący zarząd z ramienia zarządcy obwodu łowieckiego narusza przepisy 
rozdziału 10 ustawy; 

2) moŜe uchylić decyzję, na podstawie której prowadzony jest ośrodek hodowli 
zwierzyny, jeŜeli zarządca obwodu łowieckiego narusza przepisy ustawy inne niŜ te, 
o których mowa w pkt 1 lub aktów wykonawczych do niej. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, minister właściwy do spraw środowiska 
moŜe przed wydaniem decyzji wezwać zarządcę obwodu łowieckiego do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie, nie dłuŜszym jednak niŜ 6 
miesięcy.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ośrodki hodowli zwierzyny mogą być prowadzone za zgodą ministra właściwego do spraw 
środowiska przez: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek 
Łowiecki, instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe lub uczelnie. Prawo 
do prowadzenia ośrodków hodowli zwierzyny jest niezbywalne.”;  

3) w art. 44:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3 Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody, moŜe zezwolić na dokonanie odstrzału lub odłowu zwierzyny do celów 
związanych z badaniami i edukacją, dla odbudowy populacji, zasiedlania i reintrodukcji 
gatunków zwierzyny oraz dla koniecznych w celu działań hodowlanych, z pominięciem 
okresów ochronnych z uwagi na brak innego zadowalającego rozwiązania oraz pod 
warunkiem, Ŝe odstępstwo nie jest szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków w 
stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgi występowania.”, 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 
„4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 jest wydawane na wniosek, który zawiera: 
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1) imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) cel wykonania czynności; 
3) liczbę osobników i nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których 

dotyczyć będą czynności; 
4) sposób, miejsce i czas prowadzenia wykonania czynności oraz wynikające z tego 

zagroŜenia; 
5) wskazanie podmiotu, który wykona czynności. 

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 zawiera: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) liczbę osobników, której dotyczy zezwolenie oraz nazwę gatunku w języku polskim i 

łacińskim; 
3) opis czynności, na które wydaje się zezwolenie; 
4) wskazanie dozwolonych środków i sposobów odstrzału lub odłowu oraz podmiotów 

wykonujących te czynności; 
5) określenie czasu i miejsca wykonania czynności, których dotyczy zezwolenie; 
6) wskazanie podmiotów uprawnionych do kontroli realizacji wydanego zezwolenia w 

terenie; 
7) określenie terminu złoŜenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji o 

wykorzystaniu zezwolenia.”. 
 

Art. 4. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 
65, poz. 437, Nr 120, poz. 818, Nr 173, poz. 1218 i Nr 107, poz. 732 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394) 
wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 9a ust. 1 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) rodzinnych ogrodów działkowych.”;  

2) uchyla się art. 28 ust. 1 pkt 2a.  

 

Art. 5. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) wprowadza się 
następujące zmiany:  

1) art. 53 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niŜ wymienione w pkt 
7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;”; 

 2) w art. 53 dodaje się ust. 5b i 5c w brzmieniu: 

„5b. Przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 8, nie stosuje się do inwestycji, dla których 
przeprowadzano postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, 
zgodnie z ustawą z dnia ………. o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie (Dz.U. z 
2008 r. ………), w trakcie którego uzgodniono realizację przedsięwzięcia z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska.  

5c. NiewyraŜenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której 
mowa w ust. 4, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uznaje się za decyzję 
uzgodnioną.”;  
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3) w art. 60 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się art. 53 ust. 5b i 5c.”.   

„5b. Przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 7 i 8, nie stosuje się do inwestycji, dla których 
przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902).  

5c. Niewydanie postanowienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której 
mowa w ust. 4, przez dyrektora parku narodowego lub wojewodę uznaje się za decyzję 
uzgodnioną.”;  

2) w art. 60 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się art. 53 ust. 5b i 5c.”.   

 

Art. 6. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169, poz. 
1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) uchyla się art. 38.  

 

Art. 7. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy wygasają uprawnienia gmin uzyskane na 
podstawie art. 14 ust. 13a ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 
99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 145, poz. 1623 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.).  

Rozdział 2 a jaki jest rozdział 1? W przeglądanych zmianach ustaw nie ma podziału na 
rozdziały 

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 

 

Art. 8. Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych utworzonych 
przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, nieposiadających planu ochrony, sporządza się plan ochrony w 
terminie do 5 lat od dnia wejścia w Ŝycie ustawy. Nie usunięto tekstu - Komentarz P. P. Pawlaczyka - 
Technika legislacyjna - nie w tym miejscu. To jest zmiana obecnego przepisu ustawy o ochronie 
przyrody. To nie jest przepis przejściowy, bo przecieŜ w przepisach o planach nic istotnego nie 
zmieniono. 

Art. 9. 1. Osoby posiadające zwierzęta, o których mowa w art. 73 ust. 2, są obowiązane do zdania 
egzaminu, o którym mowa w art. 73 ust. 3, w okresie jednego roku od dnia wejścia w Ŝycie 
ustawy.rozporządzenia, o którym mowa w art. 73 ust. 4.  

2. Osoby, które w terminie podanym w ust. 1 nie uzyskają zezwolenia, o którym mowa w art. 73 
ust. 2, zobowiązane są do nieodpłatnego przekazania przetrzymywanych zwierząt niebezpiecznych 
jednostce wskazanej przez właściwego wojewodę.na warunkach i w terminie wskazanym przez 
właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w decyzji administracyjnej.  

Art. 10. Dopuszcza się przetrzymywanie krzyŜówek zwierząt, o których mowa w art. 119a, do 
śmierci tych zwierząt, bez moŜliwości ich rozmnaŜania.Dopuszcza się przetrzymywanie mieszańców 
międzygatunkowych otrzymanych w wyniku krzyŜowania zwierząt uzyskanych przed wejściem w Ŝycie 
ustawy do śmierci tych zwierząt, bez moŜliwości ich rozmnaŜania, chyba, Ŝe osoba posiadająca te 
zwierzęta uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 119a ust. 1. 

Art. 11. Decyzje, na podstawie, których ośrodki hodowli zwierzyny prowadzone są przez jednostki 
inne niŜ Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, instytuty 
naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe lub uczelnie wygasają w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w Ŝycie ustawy.   
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Art. 12. Osoby posiadające spreparowane zwierzęta lub ich części, o których mowa w art. 49 ust. 1 
lit. a, b, które do dnia wejścia w Ŝycie ustawy nie uzyskały zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 1 
lub 2, są obowiązane do ich przekazania na warunkach i w terminie wskazanym przez właściwego 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w decyzji administracyjnej.  

Art. 13. Rezerwaty przyrody utworzone przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy stają się rezerwatami 
przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.  

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w Ŝycie nowych przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 27 ust. 2a niniejszej ustawy.  

Art. 152. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2008 r.   

   


