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1. Prawne podstawy gospodarowania i ochrony wód 

Od dnia 1 stycznia 2002 roku kwestie gospodarowania wodami s  regulowane  usta-
w  Prawo wodne z 18 maja 2001 r.1, zast puj c  poprzednie prawo wodne z pa dzierni-
ka 1974 r. Podstawowym za o eniem nowej ustawy jest doprowadzenie do gospodaro-
wania wodami zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju, uwzgl dnian  w regulowa-
niu warunków korzystania z wód, ochrony tych wód i zarz dzania nimi. Zawarte w 
ustawie rozwi zania prawne, organizacyjne i ekonomiczne, adresowane zarówno do 
w a cicieli wód, jak i u ytkowników oraz organów administracji publicznej, s u y  maj
osi gni ciu dobrego stanu ekologicznego wód, tj. zachowania bogatego i zrównowa o-
nego ekosystemu. Ustawa wdra a w tym zakresie do polskiego systemu prawnego 
wymagania wynikaj ce z uchwalonej 23 pa dziernika 2000 r. tzw. Ramowej Dyrektywy 
Wodnej2.

G ównym za o eniem wprowadzenia RDW by o ustanowienie aktu prawnego cha-
rakteryzuj cego si  wspólnym podej ciem do wszystkich aspektów polityki ochrony 
wody, ustanowienie wspólnych celów, zasad, definicji i dzia a . Najwa niejsz  zasad
wyra onej w tej dyrektywie polityki UE w zakresie ochrony wody powinno by  skupie-
nie dzia a  na wodzie p yn cej naturalnie ze zlewni do morza, bior c pod uwag  natu-
raln  interakcj  pomi dzy wodami powierzchniowymi i wodami gruntowymi, zarówno 
w uj ciu ilo ciowym, jak i jako ciowym.

Podstawowym celem dyrektywy jest zapewnienie ochrony wód w pa stwach cz on-
kowskich UE poprzez:

zapobieganie dalszemu pogarszaniu si  ich stanu, 
ochron  i polepszenie stanu ekosystemów wodnych i l dowych w stosunku do ich 
potrzeb wodnych, 
promocj  zrównowa onego wykorzystywania dost pnych zasobów wodnych. 

1 -  Dz.U.2005.239.2019 z pó n. zm.; dalej okre lana jako „prawo wodne”; 
2 -  dyrektywa nr 2000/60/EC z 23 pa dziernika 2000 w sprawie ustanowienia za o e  dla dzia alno ci

Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej - Official Journal No I.327 p.1, 22,12,2000); dalej powo ywana
jako RDW; 
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Wymienione w RDW cele rodowiskowe dotycz  g ównie zapobiegania zanieczysz-
czeniu wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych oraz pogarszania si  ich 
jako ci, odnowy zanieczyszczonych wód w takim stopniu, aby uzyska  ich “dobry stan” 
zdefiniowany przepisami dyrektywy dla wód powierzchniowych i dla wód podziemnych 
- najpó niej w ci gu 16 lat od wej cia jej w ycie. Podstawowym, z punktu widzenia 
ochrony wód przed zanieczyszczeniem, za o eniem RDW jest przyj cie, e odprowa-
dzane do wód zanieczyszczenia nie mog  narusza  zak adanego stanu jako ci wód 
(dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny), niezale nie od tego, co jest ród em
takiego zanieczyszczenia. 

Za o enia te s  realizowane w prawie polskim jednak nie tylko postanowieniami 
Prawa wodnego i aktów do niego wykonawczych, spore znaczenie dla utrzymywania 
b d  odbudowy ekosystemów wodnych maj  równie  przepisy chroni ce te ekosystemy 
z punktu widzenia wymaga  ochrony ró norodno ci biologicznej. Ta ochrona to nie 
tylko, jak by o dawniej, ochrona wód znajduj cych si  na terenach o szczególnej warto-
ci, obj tych formami ochrony obszarowej charakterystycznymi dla przepisów z zakresu 

konserwatorskiej ochrony przyrody, ale tak e nowocze nie i kompleksowo realizowana 
ochrona siedlisk i gatunków te siedliska zamieszkuj cych, ochrona realizowana ze 
wzgl du na znaczenie tych siedlisk i gatunków dla rodowiska traktowanego jako ca o .
T  ide  ochrony wdra a w szczególno ci system obszarów chronionych znany jako 
Natura-2000. Oba kierunki ochrony s  na takich terenach realizowane oczywi cie
równolegle, woda znajduj ca si  na terenie chronionym w systemie Natura-2000 jest 
chroniona ogólnymi przepisami prawa wodnego oraz szczególnymi wymaganiami 
wynikaj cymi z przepisów zwi zanych z ochron  siedlisk. 

2. Ochrona siedlisk w prawie wspólnotowym 

Sie  Natura 2000 jest cz ci  europejskiej sieci obszarów chronionych EMERALD 
tworzonej pod auspicjami Rady Europy i Europejskiej Agencji rodowiskowej. B d ca
podstaw  jej budowania dyrektywa Rady 92/43/EEC (tzw. dyrektywa siedliskowa) jest 
narz dziem wdra ania Konwencji Berne skiej3 w krajach cz onkowskich Unii Europej-
skiej. Obowi zek transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Rady 
92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory4, zmienionej Dyrektyw  97/62/EEC, ma swoje ród o w art. 10 
(dawny art. 5 TWE) Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot  Europejsk , stosownie do 
tre ci którego Pa stwa Cz onkowskie maj  obowi zek podejmowania wszelkich w a ci-
wych rodków, zarówno ogólnych jak i szczególnych, dla zapewnienia wykonania 
zobowi za  wynikaj cych z Traktatu lub b d cych wynikiem dzia a  podj tych przez 
instytucje Wspólnoty. Zgodnie z art. 23 dyrektywy 92/43/EEC pa stwa cz onkowskie
maj  obowi zek wprowadzenia w ycie ustaw i innych aktów normatywnych oraz 
decyzji administracyjnych, niezb dnych do zapewnienia zgodno ci z dyrektyw . Przyj-
mowane postanowienia maj  dodatkowo zawiera  odes anie do dyrektywy lub te
odes anie takie ma zosta  do nich do czone przy urz dowej publikacji.

3 - Konwencja o ochronie europejskich gatunków dzikiej flory i fauny oraz ich naturalnych siedlisk - Berno, 
19 wrze nia 1980 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 58 poz.263; 

4 - Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna 
and flora (OJ L 206 , 22/07/1992 P. 0007 . 0050); (tzw. dyrektywa siedliskowa); 
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Bardzo istotne tak e znaczenie ma dla tworzenia sieci Natura 2000 dyrektywa 
79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków5

 - ustanawia ona 
plan ochrony wszystkich gatunków ptaków naturalnie wyst puj cych w stanie dzikim na 
terytorium Wspólnoty, ich jaj, gniazd, m odych i siedlisk. W my l tej dyrektywy siedli-
ska l gowe i siedliska wa ne dla gatunków ptaków w drownych nale y identyfikowa  i 
otoczy  odpowiedni  ochron , a sezon my liwski i praktyki my liwskie s  poddane 
ograniczeniom.

Na sie  Natura 2000 sk adaj  si  wytypowane przez pa stwo, a nast pnie zaakcep-
towane przez Komisj  Europejsk  Specjalne Obszary Ochrony gatunków i siedlisk 
(tworzone na podstawie tzw. Dyrektywy Siedliskowej) oraz Obszary Specjalnej Ochrony
ptaków, tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej.

Ochrona ptaków w Unii opiera si  o wspomnian  wy ej dyrektyw  Rady 
79/409/EWG. G ównymi celami tej dyrektywy s : ochrona i zachowanie populacji 
ptaków wyst puj cych w stanie dzikim w Unii, prawne uregulowanie handlu i pozyski-
wania ptaków ownych, przeciwdzia anie zabronionym metodom chwytania i zabijania 
ptactwa. W celu chronienia ptactwa w pa stwach cz onkowskich tworzy si  Obszary 
Specjalnej Ochrony. Za cznik I zawiera list  gatunków, do których odnosz  si  posta-
nowienia dyrektywy. Prawie 70 z tych gatunków to gatunki l gowe w Polsce. Natomiast 
dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrek-
tywa Rady 92/43/EWG) stanowi podstaw  ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatun-
ków ro lin i zwierz t z wyj tkiem ptaków6. Wskazano w niej siedliska przyrodnicze i 
gatunki ro lin i zwierz t, wa ne dla Europy. S  to siedliska i gatunki : 

• dla których pa stwa UE maj  obowi zek powo a  obszary Natura 2000- czyli obsza-
ry ich ochrony, 

• które pa stwa cz onkowskie maj  chroni  w drodze cis ej ochrony gatunkowej, 

• które podlegaj  gospodarczemu u ytkowaniu - u ytkowanie to jednak obj te jest 
kontrol  i ograniczeniami7.

Podstaw  dzia ania Natury 2000 stanowi  jednak g ównie przepisy dyrektywy 
92/43. Zgodnie z najwa niejszymi za o eniami tego aktu: 
-  pa stwo cz onkowskie ma obowi zek na obszarach Natury 2000 prowadzi  dzia ania

ochronne, które zapewniaj  ochron  gatunków i siedlisk przyrodniczych (zachowanie 
siedlisk i gatunków we w a ciwym stanie ochrony),

-  ka de przedsi wzi cie lub plan mog ce w istotny sposób oddzia ywa  na obszar 
Natura 2000 powinno podlega  okre lonej ocenie jego skutków, za  odpowiednie 
w adze mog  wyrazi  zgod  na takie przedsi wzi cie lub plan, gdy upewni  si , e
nie b dzie on istotnie szkodzi  siedliskom i gatunkom podlegaj cym ochronie.
W sytuacji, gdy dojdzie do negatywnej oceny skutków dla okre lonego obiektu przy-

rodniczego, za  brak jest alternatywnych rozwi za , natomiast plan lub przedsi wzi cie
musi by  wykonane ze wzgl du na nadrz dny interes publiczny, wtedy to pa stwo
cz onkowskie podejmie wszelkie dzia ania kompensuj ce, a eby zapewni  ochron  i 
zachowanie spójno ci Natury 2000. 

5  -  Council Directive of 2 April 1979 on the conservation of wild birds (dyrektywa w sprawie ochrony dziko 
yj cych ptaków) - OJ L 103 25.04.79 p.1 (tzw. dyrektywa ptasia); 

6 -  Z. Bukowski - ,,Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ograniczenia zwi zane z inwestycjami” 
, kwartalnik ,,Prawo i rodowisko” , nr 3/05, str.2 

7 -  M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek - ,,Projektowana sie  Natura 2000 w Polsce a krajowy system 
obszarów chronionych” ,art. z kwartalnika ,,Parki Narodowe”, nr 4/2003 r., str. 15 
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G ówny cel ochronny realizowany na terenach Natury 2000 to zachowanie siedlisk 
przyrodniczych i gatunków we w a ciwym stanie ochrony .Ten w a ciwy stan ochrony 
definiowany jest w aktualnych przepisach8 nast puj co : 
- w a ciwy stan ochrony gatunku: suma oddzia ywa  na gatunek, mog ca w daj cej

si  przewidzie  przysz o ci wp ywa  na rozmieszczenie i liczebno  jego populacji 
na terenie kraju lub pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasi gu
tego gatunku, przy której dane o dynamice liczebno ci populacji tego gatunku wska-
zuj , e gatunek jest trwa ym sk adnikiem w a ciwego dla niego siedliska, naturalny 
zasi g gatunku nie zmniejsza si  ani nie ulegnie zmniejszeniu w daj cej si  przewi-
dzie  przysz o ci oraz odpowiednio du e siedlisko dla utrzymania si  populacji tego 
gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal b dzie istnia o,

- w a ciwy stan ochrony siedliska przyrodniczego: suma oddzia ywa  na siedlisko 
przyrodnicze i jego typowe gatunki, mog ca w daj cej si  przewidzie  przysz o ci
wp ywa  na naturalne rozmieszczenie, struktur , funkcje lub prze ycie jego typo-
wych gatunków na terenie kraju lub pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej lub na-
turalnego zasi gu tego siedliska, przy której naturalny zasi g siedliska przyrodnicze-
go i obszary zaj te przez to siedlisko w obr bie jego zasi gu nie zmieniaj  si  lub 
zwi kszaj  si , struktura i funkcje, które s  konieczne do d ugotrwa ego utrzymania 
si  siedliska, istniej  i prawdopodobnie nadal b d  istnia y oraz typowe dla tego sie-
dliska gatunki znajduj  si  we w a ciwym stanie ochrony. 
Ochrona siedlisk, rozumiana przez przepisy dyrektywy jako d enie do zachowania 

lub odtworzenia siedlisk przyrodniczych, ma by  realizowana w szczególno ci w odnie-
sieniu do typów siedlisk wskazanych w za cznikach nr 1 i 2 do dyrektywy. W ród tych 
typów w za czniku nr 1 wyra nie wymieniono m.in. siedliska wodne, takie jak np. 
niektóre obszary wód morskich (w tym zw aszcza estuaria) oraz wskazane siedliska 
s odkowodne (np. okre lone rodzaje wód oligotroficznych, naturalne jeziora eutroficzne, 
naturalne jeziora i stawy dystroficzne, okre lone typy wód bie cych). Bardzo wiele 
ró nego rodzaju zbiorników wodnych podlega ochronie poprzez przepisy za cznika 2, 
jako siedliska gatunków w tym za czniku wskazanych. Ró nica w kwalifikacji polega 
na tym, e w pierwszym przypadku decyduj  cechy samego siedliska przyrodniczego 
(gatunki je zamieszkuj ce s  obejmowane ochron  poprzez ochron  siedliska), w drugim 
przypadku mamy natomiast do czynienia z sytuacj  odwrotn  – siedlisko jest obejmo-
wane ochron  przede wszystkim dlatego, e jest siedzib  wskazanego gatunku. 

Zgodnie z wymaganiami art.4 dyrektywy wyznaczanie obszarów obj tych ochron
odbywa  si  powinno w trzech etapach. W etapie pierwszym, na podstawie kryteriów 
okre lonych w za czniku III oraz odpowiednich informacji naukowych, ka de pa stwo
cz onkowskie proponuje wykaz terenów wskazuj c, które typy siedlisk przyrodniczych z 
za cznika I i które gatunki z za cznika II s  rodzime w odniesieniu do terytorium, na 
którym tereny si  znajduj . Nast pnie, w etapie drugim, na podstawie kryteriów okre lo-
nych w za czniku III i w ramach zarówno ka dego z dziewi ciu regionów biogeogra-
ficznych wymienionych w art.1 lit.c) ppkt iii), jak i ca ego terytorium okre lonego w 
art.2 ust.1, Komisja, w porozumieniu z ka dym Pa stwem Cz onkowskim, opracowuje 
projekt wykazu terenów maj cych znaczenie dla Wspólnoty, oparty o wykazy poszcze-
gólnych Pa stw Cz onkowskich, wskazuj cy te tereny, które utraci y jeden lub wi cej
typów siedlisk przyrodniczych albo jeden lub wi cej gatunków o znaczeniu prioryteto-
wym. Wykaz terenów wybranych jako tereny maj ce znaczenie dla Wspólnoty jest przez 
Komisj  przyjmowany w procedurze okre lonej w art. 21 dyrektywy. W trzecim wresz-

8 -  art.3 pkt.24 i 25 ustawy z 16 kwietnia 2007 r. o ochronie przyrody; 
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cie etapie, po zatwierdzeniu terenu maj cego znaczenie dla Wspólnoty, zainteresowane 
pa stwa powinny mo liwie najszybciej, nie pó niej ni  w ci gu sze ciu lat, wyznaczy
dany teren jako specjalny obszar ochrony. Po ustanowieniu ochrony nale y okre li
odpowiednie dzia ania priorytetowe, ustalaj c takie priorytety w wietle znaczenia tych 
terenów dla zachowania lub odtworzenia, we w a ciwym stanie ochrony, typu siedliska 
przyrodniczego lub gatunku, dla ochrony których ustanowiono obszar, a tak e do celów 
spójno ci Natury 2000 oraz w wietle zagro enia degradacj  lub zniszczeniem, na które 
nara one s  te tereny. 

3. Obszary Natura-2000 w wietle prawa polskiego 

Obszary Natura 2000 funkcjonuj  w polskim prawnym systemie ochrony przyrody 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody9 jako obszarowa 
forma ochrony przyrody i s  konsekwencj  prze o enia unijnych dyrektyw na prawo 
polskie. Obszary te sk adaj  si  na Europejsk  Sie  Ekologiczn  Natura 2000, której 
celem jest zwi kszenie skuteczno ci dzia a  ochronnych poprzez stworzenie kompletnej 
i metodycznie spójnej sieci obszarów (fragmentów krajobrazu) umo liwiaj cych migra-
cj  i wymian  genetyczn  gatunków oraz jej realne funkcjonowanie. 

Zgodnie z regulacj  art.25 u.o.o.p. sie  obszarów Natura 2000 obejmuje dwa nieza-
le nie wyznaczane w drodze rozporz dzenia ministra rodowiska podsystemy: 

  obszary specjalnej ochrony ptaków (art.5 pkt.3 u.o.o.p.) zwane OSO - zidentyfiko-
wane i wytypowane na podstawie kryteriów ilo ciowych okre lonych w Dyrektywie 
Ptasiej10,
specjalne obszary ochrony siedlisk (art.5 pkt19 u.o.o.p.) zwane SOO - zidentyfiko-
wane i wytypowane na podstawie kryteriów okre lonych w Dyrektywie Siedlisko-
wej11.
Za o eniem sieci jest przede wszystkim dzia anie na rzecz zachowania dziedzictwa 

przyrodniczego Europy oparte na znanych w Polsce metodach ochrony obszarowej 
i gatunkowej. Zgodnie z dyrektywami, ka de pa stwo cz onkowskie samodzielnie 
okre la zasi g obszarów Natura 2000 na swym terytorium, ustalaj c dla nich metody 
zarz dzania  i re imy ochronne. 

Obszary Natura 2000, jak stanowi art.25 ust.2 ustawy, mog  obejmowa  w ca o ci
lub w cz ci obszary obj te ju  prawnymi formami ochrony, jak i znajduj ce si  poza 
ochron  obszary pozostaj ce w gospodarczym wykorzystaniu. Ustawodawca w kontek-
cie mo liwo ci wyst powania dualizmu w zakresie re imu ochronnego na obszarach 

Natura 2000 przyj  rozwi zanie, które dopuszcza stosowanie na tych obszarach od-
miennie okre lonych re imów prawnych. I tak co do zasady na obszarach Natura 2000, 
w tym równie  na obszarach projektowanych do obj cia ochron  w tej formie, zakazuje 
si  podejmowania dzia a  mog cych w istotny sposób pogorszy  stan siedlisk przyrod-
niczych oraz siedlisk gatunków ro lin i zwierz t, a tak e w istotny sposób wp yn
negatywnie na gatunki, dla których ochrony zosta  wyznaczony obszar Natura 2000. 
Jednak e w sytuacji, gdy obszary Natura 2000 w jakim  stopniu pokrywaj  si  z obsza-

9 -  Dz.U.2004.92.880 z pó n.zm.;
10 -  szerzej, R. B. Mochola, Natura 2000, Dyrektywa ptasia -za o enia, realizacja, perspektywy. (w:) Parki 

Narodowe, Nr 3/2003 r., s.4-11; 
11 -  szerzej, J. Herbich, Natura 2000, Dyrektyw siedliskowa - za o enia, realizacja, perspektywy, (w:) Parki 

Narodowe Nr 2/2003 r., s. 3-9; 
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rami obj tymi form  ochrony, dla której przewidziany jest bardziej rygorystyczny 
system zakazów i ogranicze , wówczas w odniesieniu do tej cz ci obszaru Natura 2000 
pierwsze stwo ma bardziej rygorystyczny re im prawny (parku narodowego lub rezer-
watu przyrody), konsekwencj  czego jest sytuacja, w której prowadzenie dzia alno ci
gospodarczej, rolnej, le nej, owieckiej i rybackiej, a tak e amatorskiego po owu ryb jest 
dozwolone wy cznie w zakresie, w jakim nie b dzie to narusza  zakazów obowi zuj -
cych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. 

Tworzenie sieci obszarów Natura 2000, zgodnie z wymaganiami prawa wspólnoto-
wego, jest kilkuetapowe i obejmuje: 
1) okre lenie przez ministra rodowiska, w drodze rozporz dzenia, typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków ro lin i zwierz t, ze wskazaniem typów siedlisk przy-
rodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, wymagaj cych ochrony  w for-
mie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a tak e kryteriów i sposobów wyboru re-
prezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro lin i 
siedlisk zwierz t do ochrony w formie obszarów Natura 200012,

2) opracowanie przez ministra rodowiska projektu listy obszarów Natura 2000, 
3) zasi gni cie opinii miejscowych rad gmin, przy czym z o enie opinii powinno 

nast pi  w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu a brak zaj cia stanowiska 
przez rad  uznaje si  za brak uwag. 
Dalsza procedura wyznaczania obszarów specjalnej ochrony ptaków i specjalnej 

ochrony siedlisk przebiega nieco odmiennie, o ile bowiem w obu przypadkach podstaw
ich wyznaczenia jest rozporz dzenie ministra rodowiska wydane w porozumieniu z 
ministrami wskazanymi w art.28 ust.1, to: 
4) obszary specjalnej ochrony ptaków minister wyznacza samodzielnie a list  tych 

obszarów przekazuje Komisji Europejskiej13,
5) obszary specjalnej ochrony siedlisk wyznaczane s  po uzgodnieniu z Komisj  Euro-

pejsk ; w tym celu minister po uzyskaniu zgody rady Ministrów projekt listy tych 
obszarów przekazuje Komisji Europejskiej wraz z szacunkiem dotycz cym wspó fi-
nansowania przez Wspólnot  Europejsk  ochrony obszarów wyznaczonych ze 
wzgl du na typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki ro lin i zwierz t o znaczeniu 
priorytetowym14; dopuszczalne jest tu tak e przedstawienie alternatywnej listy przez 
zainteresowane grupy czy organizacje. 
Zauwa y  nale y, e ju  samo przekazanie Komisji wykazu terenów spe niaj cych

cechy pozwalaj ce zakwalifikowa  je do kategorii obszarów Natura 2000 jest dla pa -
stwa cz onkowskiego wi ce w tym sensie, e zobowi zuje do prowadzenia ochrony 
tych terenów przed dzia aniami mog cymi naruszy  ich specyficzne w a ciwo ci, ze 
wzgl du na które mia yby by  chronione. Uznaje to m.in. wyra nie Trybuna  Luksem-
burski, stwierdzaj c dla przyk adu w wyroku z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie  C-

12 -  zob. rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków ro lin i zwierz t, wymagaj cych ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 - 
Dz.U.2005.94.795;

13 -  zob. rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 - Dz.U.2004.229.2313; zmiana Dz.U.2007.179.1275; 

14 -  lista OSO zosta a przekazana Komisji Europejskiej do wiadomo ci i te obszary zostaj  w czone do sieci 
automatycznie, natomiast lista SOO podlega weryfikacji przez Komisj  Europejsk , która ma na to 3 lata;  
w przypadku odmowy zatwierdzenia listy przez Komisj  zostanie ona opracowana przez ni  w porozu-
mieniu z przedstawicielami Polski i w przeci gu 6 lat obszary b d  wyznaczone w drodze rozporz dzenia
ministra rodowiska, jednak e zaznaczy  nale y, i  od momentu przes ania obu list do Komisji Europej-
skiej nale y je traktowa  jako obszary prawnie wyznaczone (za:) Natura 2000, dodatek do „Rzeczypospo-
litej” Nasza Ziemia, Ochrona rodowiska Naturalnego w Polsce, 28 wrzesie  2004 r., s.2-4; 
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117/0315 - „je li chodzi o tereny kwalifikuj ce si  do okre lenia jako tereny maj ce
znaczenie dla Wspólnoty, znajduj ce si  na przekazanych Komisji wykazach krajowych, 
a w szczególno ci te, na których znajduj  si  typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu 
priorytetowym lub gatunki o takim znaczeniu, Pa stwa Cz onkowskie s , na podstawie 
dyrektywy i ze wzgl du na wskazany w dyrektywie cel ochrony, zobowi zane do podj cia
rodków b d cych w stanie ochroni  warto  ekologiczn  na poziomie krajowym tych 

terenów.” Konsekwencje te dotycz  i terenów, które w oficjalnym stanowisku Pa stwa
nie zosta y uwzgl dnione, ale które za mog ce odpowiada  wymaganiom uznaje Komi-
sja na podstawie posiadanych przez siebie danych (wynikaj cych np. z materia ów
przekazanych Komisji przez organizacj  ekologiczn ).

W Polsce, wskutek rozbie no ci stanowisk pomi dzy Rz dem, organizacjami ekolo-
gicznymi i Komisj  Europejsk , do czasu przygotowania opracowania nie zosta y
jeszcze ustanowione obszary chronione w oparciu o dyrektyw  siedliskow , ze wzgl du
na niezatwierdzenia ostatecznej listy na szczeblu europejskim. Brak tego zatwierdzenia 
nie zwalnia jednak, co wskazywano, z przestrzegania wymaga  adresowanych do 
obszarów chronionych, co jednak w praktyce bywa utrudnione ze wzgl du na brak 
jasno ci co do ostatecznej listy tych obszarów. 

W rozporz dzeniu wyznaczaj cym obszar Natura 2000 okre la si : nazw , po o enie
administracyjne, obszar i map  obszaru, cel i przedmiot ochrony oraz sprawuj cego
nadzór nad obszarem. Wskaza  nale y, i  zmiana granic jak i likwidacja obszarów 
Natura 2000 nast puje w drodze rozporz dzenia wydanego we wspó dzia aniu z mini-
strami, czyli analogicznie jak to ma miejsce przy ich wyznaczaniu. 

Nadzór ogólny nad funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 sprawuje minister w a-
ciwy do spraw rodowiska, któremu w omawianym zakresie przys uguje prawo: 

• wydawania zalece  i wytycznych w zakresie ochrony i funkcjonowania obszarów 
Natura 2000; 

• okre lania zakresu i dania informacji dotycz cych ochrony i funkcjonowania 
obszarów Natura 2000; 

• kontroli realizacji ustale  planów ochrony obszarów Natura 2000. 
Minister sk ada do Komisji Europejskiej raporty i notyfikacje dotycz ce obszarów 
Natura 2000 oraz wyst puje o opinie w sprawie tych obszarów. 

Organem, który na obszarze swojego dzia ania koordynuje na mocy ustawowego upo-
wa nienia funkcjonowanie obszarów Natura 2000 jest wojewoda (ustawa nie daje mu jednak 
adnych specjalnych uprawnie  koordynacyjnych). Natomiast zadania w zakresie ochrony 

przyrody na terenach znajduj cych si  w obr bie obszaru Natura 2000,  a zarz dzanych przez 
Pa stwowe Gospodarstwo Le ne „Lasy Pa stwowe” wykonuje samodzielnie miejscowy 
nadle niczy, on te  sprawuje nadzór bezpo redni na tych terenach.

Organami sprawuj cymi nadzór bezpo redni nad obszarami Natura 2000 s  równie :
na obszarach obj tych innymi formami ochrony przyrody – organ sprawuj cy nadzór 
nad dan  form ;
poza granicami parku w zakresie zwi zanym z funkcjonowaniem i ochron  obszarów 
Natura 2000, 
1) dyrektor parku narodowego na podstawie upowa nienia ministra rodowiska, (art.103 

ust. 3) 
2) dyrektor parku krajobrazowego na podstawie upowa nienia wojewody, (art.107 ust. 3) 

15 -  LexPolonica nr 372713 - www.curia.europa.eu ; 
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Jednostka sprawuj ca nadzór nad obszarem Natura 2000, co 6 lat w odniesieniu do 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk oraz co 3 lata w odniesieniu do obszaru specjalnej 
ochrony ptaków, sporz dza ocen  realizacji ochrony tego obszaru zawieraj c  informa-
cje dotycz ce podejmowanych dzia a  ochronnych oraz wp ywu tych dzia a  na stan 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ro lin i zwierz t, a tak e wyniki monito-
rowania i nadzoru tych dzia a  i przekazuje j  ministrowi rodowiska.

4. Dzia alno  gospodarcza na obszarach Natura-2000 

Obszary Natura 2000 nie zosta y pomy lane i skonstruowane jako obszary wyj te
spod wykorzystania gospodarczego, w konsekwencji nie wprowadzono bezwzgl dnego
zakazu prowadzenia jakichkolwiek dzia a  na tych obszarach. Jednak e te dzia ania,
które mog yby zagra a  ochronie przyrody na tych obszarach, wymagaj  zastosowania 
odpowiednich procedur post powania. Bardzo istotnym w praktyce jest za o enie, e
projekt planu lub przedsi wzi cia o potencjalnym znacz cym bezpo rednim lub po red-
nim wp ywie na stan obszaru Natura 2000 wymaga poddania procedurze oceny oddzia-
ywania na rodowisko, za  w odniesieniu do przedsi wzi cia równie  uzyskania decyzji 
rodowiskowej. Procedura oceny oddzia ywania na rodowisko dokonywana jest na 

podstawie tytu u I dzia u VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodo-
wiska16, a jej celem jest ustalenie, jaki wp yw na stan siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków ro lin i zwierz t b dzie mia a ewentualna realizacja projektu planu bad
zamierzanego przedsi wzi cia. Procedurze tej nie podlegaj  natomiast przedsi wzi cia
zwi zane bezpo rednio z ochron  obszaru Natura 2000. Stwierdzenie braku znacz cego
negatywnego wp ywu projektu lub przedsi wzi cia na stan przyrody na obszarze Natura 
2000 jest niezb dn  przes ank  do wydania decyzji rodowiskowej przez w a ciwego
miejscowo wójta dla przedsi wzi cia lub projektu poddanego ocenie. Decyzja wymaga 
uzgodnienia z wojewod , ewentualnie tak e innymi organami. 

Wyj tkowo ustawa dopuszcza sytuacje, w których mog  by  realizowane plany lub 
przedsi wzi cia, mog ce mie  negatywny wp yw na siedliska przyrodnicze oraz gatunki 
ro lin i zwierz t, dla których ochrony zosta  wyznaczony obszar Natura 2000. Przedsi -
wzi cie takie mo e zosta  zrealizowane pod okre lonymi w ustawie warunkami, które 
musz  wyst pi cznie, a mianowicie: 

je eli za ich realizacj  przemawia nadrz dny interes publiczny, w tym wymogi 
spo eczno-gospodarcze,
brak jest rozwi za  alternatywnych, co musi by  niew tpliwie i w wymagany pra-
wem sposób (procedura oceny oddzia ywania) udowodnione.
Konieczno  rozpatrywania wszystkich mo liwych wariantów alternatywnych jest 

bardzo mocno podkre lana i w orzecznictwie ETS. Dla przyk adu w wyroku z dnia 26 
pa dziernika 2006 r. sprawie C-239/04 Trybuna  stwierdzi , e realizuj c przedsi wzi -
cie polegaj ce na budowie autostrady, której trasa przebiega przez specjalny obszar 
ochrony Castro Verde, mimo negatywnej oceny jego oddzia ywania na rodowisko i nie 
wykazuj c braku rozwi za  alternatywnych w stosunku do wspomnianej trasy, Republi-
ka Portugalska uchybi a zobowi zaniom, które na niej ci  na mocy art. 6 ust. 4 dyrek-
tywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. W tej konkretnej sprawie Trybuna
oceni , i  niezbadanie przez kompetentne w adze wszystkich mo liwych rozwi za

16 -  Dz.U.2008.25.150; 
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alternatywnych, a jedynie niektóre, nie spe nia obowi zku wykazania, i  proponowany 
wariant jest jedynym rzeczywi cie dost pnym.

W sytuacji, w której spe nione zosta y wskazane wy ej przes anki, w a ciwy miej-
scowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor w a ciwego urz du morskiego, po 
uzyskaniu opinii w a ciwych miejscowo rad gmin mo e zezwoli  na realizacj  przed-
si wzi cia, zobowi zuj c jednocze nie okre lone podmioty do dokonania „kompensacji 
przyrodniczej”. Pod tym poj ciem nale y rozumie  dzia ania specyficzne dla planu lub 
przedsi wzi cia, maj ce na celu zmniejszenie negatywnych ich skutków oraz precyzyjne 
zrekompensowanie negatywnego oddzia ywania na siedlisko poddanego wp ywom17.
Kompensacja powinna by  przeprowadzona w zakresie, w terminie i w sposób okre lony
w zezwoleniu wydanym przez wojewod  lub dyrektora urz du morskiego, koszty 
kompensacji ponosi podmiot realizuj cy plan lub przedsi wzi cie. Ustawa bior c pod 
szczególn  ochron  wyst puj ce na obszarze Natura 2000 siedliska lub gatunki o zna-
czeniu priorytetowym, stawia dodatkowe wymagania poprzez okre lenie w sposób 
wyra ny celów, dla realizacji których zezwolenie ma by  wydane.

Je eli jednak na obszarze Natura 2000 wyst puje siedlisko lub gatunek o znaczeniu 
priorytetowym (w rozumieniu dyrektywy 92/43) wspomniane zezwolenie mo e zosta
udzielone wy cznie w celu:
1) ochrony zdrowia i ycia ludzi; 
2) zapewnienia bezpiecze stwa powszechnego; 
3) uzyskania korzystnych nast pstw o pierwszorz dnym znaczeniu dla rodowiska

przyrodniczego;
4) wynikaj cym z koniecznych wymogów nadrz dnego interesu publicznego, po 

uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej. 
Konsekwencj  niedope nienia obowi zku uzyskania zezwolenia lub przeprowadzenia 

dzia a  bez wymaganej prawem oceny, o której mowa powy ej, jest nak adany przez 
ustaw  na wojewod  obowi zek wydania decyzji, uzupe nionej rygorem natychmiasto-
wej wykonalno ci, wstrzymuj cej realizacj  zamierzonych lub prowadzonych dzia a  i 
zobowi zuj cej do podj cia w wyznaczonym terminie czynno ci, które maj  doprowa-
dzi  stan danego obszaru, jego cz ci lub stan chronionych na nim gatunków do stanu 
pierwotnego.

Dzia alno ci , która mo e by  prowadzona na obszarach Natura 2000 bez ograni-
cze , jest dzia alno  zwi zana z utrzymaniem urz dze  i obiektów s u cych bezpie-
cze stwu przeciwpowodziowemu oraz dzia alno  gospodarcza, rolna, le na, owiecka i 
rybacka, a tak e amatorski po ów ryb, o ile je eli nie zagra aj  one zachowaniu siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk ro lin lub zwierz t ani nie wp ywaj  w sposób istotny 
negatywnie na gatunki ro lin i zwierz t, dla których ochrony zosta  wyznaczony obszar 
Natura 2000. Nie dotyczy to obszarów mieszcz cych si  w granicach parków narodo-
wych lub rezerwatów przyrody, bowiem w ich przypadku zakres prowadzenia takich 
rodzajów dzia alno ci wyznacza obowi zuj cy na tych terenach system zakazów i 
ogranicze .

Ustawodawca okre li  zasady ponoszenia odpowiedzialno ci Skarbu Pa stwa za stra-
ty poniesione przez w a cicieli lub posiadaczy nieruchomo ci wskutek dostosowywania 
si  do re imu tych obszarów. Zgodnie z regulacj  art.36 ust.3 podstaw  do ubiegania si

17 -  pojecie to jest definiowane w art.3 pkt.18 ustawy P.o. . jako zespó  dzia a  obejmuj cych w szczególno ci
roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj  gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupie
ro linno ci, prowadz cych do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupie  ro linno ci,
prowadz cych do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokona-
nych w rodowisku przez realizacj  przedsi wzi cia i zachowanie walorów krajobrazowych; 
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przez wskazywane podmioty o rekompensat  za utracone dochody mog  by  umowy 
cywilno prawne zawierane pomi dzy nimi i wojewod .

5. Podsumowanie 

Wymagania ochronne realizowane w zwi zku z ustanowieniem systemu obszarów 
chronionych Natura-2000 stanowi  w konsekwencji bardzo istotne uzupe nienie dzia a
ochronnych prowadzonych w oparciu o ogólne przepisy zwi zane z gospodarowaniem 
wodami i odwrotnie, wykonywanie zada  mieszcz cych si  w tej drugiej grupie w 
istotny sposób wp ywa na osi ganie celów funkcjonowania tego  systemu. Wspó dzia a-
nie obu grup przepisów jest przyk adem wspó czesnego podej cia do ochrony rodowi-
ska, okre lanego w art.5 ustawy P.o. . jako ochrona kompleksowa, zintegrowana. 


