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DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

 
Artykuł 3 

 

1. Zostanie stworzona spójna europejska sieć ekologiczna specjalnych obszarów ochrony, 

pod nazwą Natura 2000. Ta sieć, złożona z terenów, na których znajdują się typy siedlisk 

przyrodniczych wymienione w załączniku I i siedliska gatunków wymienione w załączniku II, 

umożliwi zachowanie tych typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym 

stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub, w stosownych przypadkach, ich odtworzenie. 

Sieć Natura 2000 obejmie specjalne obszary ochrony sklasyfikowane przez Państwa 

Członkowskie zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG. 

 

Artykuł 6 

 

1. Dla specjalnych obszarów ochrony Państwa Członkowskie tworzą konieczne środki 

ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje taka potrzeba, odpowiednie plany zagospodarowania 

opracowane specjalnie dla tych terenów bądź zintegrowane z innymi planami rozwoju oraz 

odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub umowne, odpowiadające ekologicznym 

wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I, lub gatunków, 

wymienionych w załączniku II, żyjących na tych terenach. 
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USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1041 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  

Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 

Dz.U. 2010 nr 64 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 

planu ochrony dla obszaru Natura 2000 

Dz.U. 2010 nr 34 poz. 186 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 

planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001041
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001041
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000506
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000506
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100770510
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100640401
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100340186
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001041
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000507
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000506
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100770510
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100640401
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Art. 25  
1. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 

1) obszary specjalnej ochrony ptaków; 

2) specjalne obszary ochrony siedlisk; 

3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. 

 

Art. 26  
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, typy siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w tym siedliska przyrodnicze i gatunki o 

znaczeniu priorytetowym, oraz wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a 

także kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania za obszary mające znaczenie dla 

Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszarów kwalifikujących się do 

wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków, mając na uwadze zachowanie poszczególnych 

cennych lub zagrożonych składników różnorodności biologicznej, na podstawie których jest wyznaczana 

sieć obszarów Natura 2000. 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
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Art. 27  

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 51) opracowuje projekt listy obszarów Natura 2000, zgodnie z 

przepisami prawa Unii Europejskiej. 

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo rad gmin. 

Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uznaje się za brak uwag. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, przekazuje Komisji 

Europejskiej: 

1) listę proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty; 

2) szacunek dotyczący współfinansowania przez Wspólnotę ochrony obszarów wyznaczonych ze 

względu na typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt o znaczeniu priorytetowym; 

3) listę obszarów specjalnej ochrony ptaków. 

 

Art. 27a 

…….. 

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. 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-ochronie-przyrody/rozdzial-2_formy-ochrony-przyrody/?on=07.03.2013
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-ochronie-przyrody/rozdzial-2_formy-ochrony-przyrody/?on=07.03.2013
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Art. 29. 1 

 

Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części sporządza 

sprawujący nadzór nad obszarem. 

 

2. Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego część wymaga 

zaopiniowania przez: 

1) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli obszar Natura 2000 

obejmuje obszar zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 

2) dyrektora urzędu morskiego, jeżeli obszar Natura 2000 obejmuje obszar morski. 

 

3. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, 

plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części na okres 20 lat, kierując się 

koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 

2000. 
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Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje około 20 % powierzchni 

lądowej kraju.  

 

W jej skład wchodzi:  

 

- 845 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszary 

"siedliskowe" - przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) 

 

- 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków 
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Art. 33 

 

1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, 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.  

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów mających znaczenie dla 

Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu 

zatwierdzenia przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i 

wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk.  

 

3. Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów a także 

planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które 

nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Na-tura 2000 lub obszarów, o których mowa 

w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny 

oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000  

 

§ 5. Kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania za obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary 

ochrony siedlisk Natura 2000 są następujące: 

1) występowanie typu siedliska przyrodniczego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, uwzględniając: 

a) priorytetowe znaczenie typu siedliska przyrodniczego, 

b) zachowanie pełnej zmienności danego typu siedliska przyrodniczego, 

c) wielkości krajowych zasobów typu siedliska przyrodniczego i ich rozmieszczenia, 

d) podatność typu siedliska przyrodniczego na proces degradacji, 

e) znaczenie obszaru Natura 2000 dla zachowania typu siedliska przyrodniczego w kraju, uwzględniając: 

- stopień reprezentatywności i wykształcenia siedliska przyrodniczego na obszarze, 

- powierzchnię zajmowaną przez siedlisko przyrodnicze na obszarze w stosunku do całkowitej powierzchni tego typu siedliska przyrodniczego na obszarze kraju, 

- stan zachowania struktury i funkcji siedliska przyrodniczego na obszarze lub możliwość jego renaturyzacji, 

- istniejące i potencjalne zagrożenia powodujące utratę wartości przyrodniczych siedliska; 

2) występowanie gatunków wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, uwzględniając: 

a) priorytetowe znaczenie gatunku, 

b) rozmieszczenie gatunku na obszarze kraju, 

c) znaczenie obszaru dla zachowania gatunków roślin i zwierząt w kraju, uwzględniając: 

- wielkość i zagęszczenie lokalnej populacji gatunku w stosunku do populacji krajowej, 

- stan zachowania cech siedliska ważnych dla gatunku oraz możliwość renaturyzacji zdegradowanych siedlisk gatunku, 

- stopień izolacji lokalnej populacji gatunku w stosunku do naturalnego zasięgu gatunku, 

- istniejące i potencjalne zagrożenia dla lokalnej populacji gatunku i jego siedliska powodujące utratę ich wartości przyrodniczych, 

d) znaczenie obszaru dla przemieszczania się gatunków, uwzględniając jego: 

- położenie na trasie wędrówek innych gatunków niż wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, 

- funkcjonowanie jako korytarza ekologicznego łączącego inne obszary istotne dla ochrony siedlisk gatunków, w szczególności gatunków priorytetowych, 

wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia; 

3) powierzchnia obszaru, która powinna umożliwiać skuteczne i trwałe zachowanie siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których ochrony ten obszar się 

wyznacza, przy czym: 

a) w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia powierzchnia ta powinna obejmować reprezentatywne 

występowanie wszystkich stwierdzonych na obszarze siedlisk przyrodniczych, 

b) w odniesieniu do gatunków wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia powierzchnia powinna obejmować całą przestrzeń życiową stabilnych, 

rozmnażających się lokalnych populacji tych gatunków lub kluczowe dla ich ochrony miejsca występowania, w szczególności miejsca rozrodu, żerowiska, 

zimowiska i miejsca odpoczynku także w czasie migracji; 

4) współwystępowanie typów siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załącznikach do rozporządzenia; 

5) powiązanie obszaru z innymi obszarami ważnymi dla ochrony siedlisk gatunków i siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia, w szczególności z innymi obszarami Natura 2000 lub innymi formami ochrony przyrody. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 

 

§ 6. Kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 są następujące:  

 

1) występowanie gatunków ptaków, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 i Nr 67, poz. 358 oraz z 

2012 r. poz. 358), gdy stwierdzono:  

a) regularne występowanie co najmniej 1% krajowej lęgowej populacji gatunku lub  

b) regularne występowanie co najmniej 1% przelotnej populacji gatunku wędrownego, lub  

c) regularne występowanie co najmniej 20 000 osobników jednego lub wielu gatunków wędrownych ptaków wodno-

błotnych podczas wędrówek lub zimowania lub co najmniej 10 000 par jednego lub wielu wędrownych gatunków 

ptaków morskich, lub  

d) regularne występowanie w sumie co najmniej 5000 bocianów białych lub 3000 żurawi, lub 3000 ptaków 

drapieżnych w ciągu całego okresu migracji wiosennej lub jesiennej, lub  

e) przynależność obszaru do jednego z 10 najważniejszych krajowych obszarów gniazdowania gatunków 

zagrożonych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub regularne występowanie gatunku 

zagrożonego w skali globalnej;  

 

2) powierzchnia obszaru, która powinna zapewniać trwałe występowanie populacji gatunków oraz obejmować 

przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji gatunków, dla których ochrony obszar ten ma 

być wyznaczony, lub kluczowe dla ochrony tych gatunków miejsca ich występowania; 

 

3) znaczenie obszaru dla przemieszczania się ptaków określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, a w szczególności jego 

położenie na trasie przelotów gatunków wędrownych.  
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i Środowisko 

http://natura2000.eea.europa.eu 
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