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Sz. P.
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Warszawa

W związku z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie „liczby punktów jakie
przypisuje się stwierdzonej niezgodności …”., Klub Przyrodników przedstawia następujące
opinie i wnioski:

Opis niezgodności polegającej na tym, że:
Nie przestrzega się wymagań wynikających z planów ochrony dla obszarów Natura
2000 (sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody) na
terenie gospodarstwa położonego na obszarach Natura 2000.
zastąpić opisem:
Nie przestrzega się wymagań wynikających z planów ochrony dla obszarów Natura
2000 (sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody) lub z
planów zadań ochronnych (sporządzonych na podstawie art. 28 tej ustawy) na terenie
gospodarstwa położonego na obszarach Natura 2000.

Uzasadnienie: dostosowanie do aktualnych przepisów Ustawy o ochronie przyrody, która dla
obszarów Natura 2000 przewiduje obecnie dwa instrumenty planistyczne: nie tylko plan
ochrony, ale i tzw. plan zadań ochronnych. Także plan zadań ochronnych może określać
obligatoryjne zadania np. dotyczące sposobu użytkowania gruntów rolnych.
Określenia rodzajów naruszenia w ramach tej niezgodności nie trzeba odkładać do
czasu sporządzenia planów ochrony / planów zadań ochronnych, ponieważ struktura tych
planów wynika z ustawy i jest już znana. Przykładowymi rodzajami naruszeń, które powinny
być tu ujęte, są np.:
–

nie wykonanie działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych lub
w planie ochrony,

–

naruszenie odnoszących się do gospodarki rolnej warunków utrzymania lub
odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura
2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci
obszarów Natura 2000, określonych w planie ochrony,

–

spowodowanie zagrożeń wymienionych w planie zadań ochronnych lub w
planie ochrony jako zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących
przedmiotami ochrony.

Należy dodać niezgodność polegającą na tym, że
Nie przestrzega się zakazu podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu
z innymi działaniami, znacząco 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.
Bez ujęcia takiej niezgodności, system wzajemnej zgodności nie jest zgodny z wymogami
Załącznika II Rozporządzenia Rady 73/2009, pkt A.5, w zakresie art. 6 dyrektywy
92/43/EWG. Artykuł 6 Dyrektywy jest implementowany do prawa polskiego nie tylko za
pośrednictwem planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (które

tworzą implementację art. 6(1) dyrektywy), ale również za pomocą zakazu określonego w art.
33 ustawy o ochronie przyrody, działającego także wówczas, gdy nie ma planu ochrony ani
planu zadań ochronnych. Zakaz ten służy implementacji art. 6(2) i częściowo 6(3) dyrektywy.
Bez ujęcia naruszeń tego zakazu jako niezgodności,
Należy dodać niegodność polegającą na tym, że:
Nie przestrzega się zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków
Bez ujęcia takiej niezgodności, system wzajemnej zgodności nie jest zgodny z wymogami
Załącznika II Rozporządzenia Rady 73/2009, pkt A.1, w zakresie art. 3(1) dyrektywy
79/409/EWG

Należy dodać niegodność polegającą na tym, że:
Nie przestrzega się wymogu zagospodarowania siedlisk ptaków w sposób zgodny z
ekologicznymi wymaganiami, zarówno na obszarach chronionych jak i poza nimi
Bez ujęcia takiej niezgodności, system wzajemnej zgodności nie jest zgodny z wymogami
Załącznika II Rozporządzenia Rady 73/2009, pkt A.1, w zakresie art. 3(2b) dyrektywy
79/409/EWG.

z poważaniem

do wiadomości

Pan Marek Nowicki, Minister Środowiska

Pan Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

