
Projekt z dnia 18 listopada 2020 r.

UZASADNIENIE

W krajowym porządku prawnym obszar specjalnej ochrony ptaków jest wyznaczany 
przez Ministra Klimatu i Środowiska w drodze rozporządzenia, na podstawie upoważnienia 
zawartego w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2020 r. poz. 55, z poźn. zm.). Zgodnie z art. 27a ust. 1 ww. ustawy w przedmiotowym akcie 
wykonawczym określa się nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel 
i przedmiot ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków. Obszary specjalnej ochrony ptaków 
stanowią część sieci obszarów Natura 2000 wyznaczanych na terenie państw członkowskich 
Unii Europejskiej w celu ochrony europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.

Niniejszy projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków (Dz. U. poz. 133, z późn. zm.) w odniesieniu do 17 obszarów Natura 2000. 
W projekcie przewidziano następujące zmiany:

1) dotyczące obszaru Karkonosze (PLC020001):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 18 578,4 ha do 18 660,73 ha w związku korektą 
granic obszaru i dostosowaniem granic obszaru specjalnej ochrony ptaków do granic 
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Karkonosze (PLH020006) w celu 
stworzenia z obu obszarów obszaru wspólnego, co usprawni zarządzenie obszarem 
(zmiana ta wiąże się także ze zmianą kodu obszaru z PLB020007 na PLC020001), 
a także włączeniem do obszaru terenu łąk i torfowisk w rejonie wsi Bierutowice (gmina 
Karpacz) i wsi Podgórze (gmina Kowary), które to siedliska są przedmiotami ochrony 
w obszarze Natura 2000;

2) dotyczące obszaru Łęgi Odrzańskie (PLC020002):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 17 999,4 ha do 21 350,86 ha w związku korektą 
granic obszaru i dostosowaniem granic obszaru specjalnej ochrony ptaków do granic 
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Odrzańskie (PLH020018) w celu 
stworzenia z obu obszarów obszaru wspólnego, co usprawni zarządzenie obszarem. 
Zmiana wiąże się także ze zmianą kodu obszaru z PLB020008 na PLC020002;

3) dotyczące obszaru Ujście Warty (PLC080001):
Zmniejszenie powierzchni obszaru z 33 297,4 ha do 33 215,01 ha w związku z korektą 
granicy i wyłączeniem m.in. terenów miejscowości Czarnów, przy jednoczesnym 
włączeniu do obszaru terenu Fortu Sarbinowskiego (Nadleśnictwo Dębno);

4) dotyczące obszaru Zbiornik Jeziorsko (PLB100002):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 10 186,1 ha do 10 349,72 ha w związku z korektą 
granic obszaru poprzez poprowadzenie granic tam gdzie było to możliwe w oparciu 
o wydzielenia geodezyjne. Dodatkowo włączono do obszaru dwie niewielkie 
powierzchnie łąkowe oraz skarpy zbiornika, przylegające bezpośrednio do zbiornika 
Jeziorsko, będące ważnym siedliskiem krakwy, oraz wysoką skarpę zbiornika Jeziorsko 
w okolicach Siedlątkowa, która jest miejscem gniazdowania brzegówki;

5) dotyczące obszaru Gorce (PLB120001):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 6 824,9 ha na 7 658,6 ha w związku z włączeniem 
do obszaru całości gorczańskiej ostoi głuszca będącego jednym z przedmiotów ochrony 
w obszarze. W obecnej chwili obszar Natura 2000 nie obejmuje południowo-
zachodnich stoków masywu Turbacza, gdzie stwierdzono obecność dwóch tokowisk 
głuszca na gruntach Nadleśnictwa Nowy Targ (Rozdziele) oraz prywatnych właścicieli 
(Turbacz), w tym największego gorczańskiego tokowiska o powierzchni 24,1 ha 
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(Rozdziele) – zwiększenie obszaru pozwoli na objęcie ochroną dwóch tokowisk, 
istotnych z punktu widzenia całej gorczańskiej populacji głuszca;

6) dotyczące obszaru Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (PLC120003):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 8 218,5 ha do 8 266,68 ha w związku korektą 
granic obszaru i dostosowaniem granic obszaru specjalnej ochrony ptaków do granic 
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Torfowiska Orawsko-Nowotarskie 
(PLH120016) w celu stworzenia z obu obszarów obszaru wspólnego, co usprawni 
zarządzenie obszarem. Zmiana wiąże się także ze zmianą kodu obszaru z PLB120007 
na PLC120003;

7) dotyczące obszaru Bagno Całowanie (PLB140011):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 4 215,0 ha do 4 897,70 ha w związku 
z włączeniem do obszaru kompleksu łąk i zarośli w dolinie rzeki Jagodzianki 
stanowiących siedliska derkacza będącego przedmiotem ochrony w obszarze;

8) dotyczące obszaru Zbiornik Nyski (PLB160002):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 2 127,9 ha do 2 139,72 ha w związku z korektą 
granic obszaru poprzez poprowadzenie granic tam gdzie było to możliwe w oparciu 
o wydzielenia geodezyjne. Dodatkowo wyłączono z obszaru osadniki przy kopalni 
surowców mineralnych Wójcice (bez wpływu na przedmioty ochrony, ponieważ w jej 
wyniku żaden płat siedliska gatunków nie znalazł się poza granicami obszaru -
powierzchnia siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony nie uległa 
zmniejszeniu);

9) dotyczące obszaru Zbiornik Otmuchowski (PLB160003):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 2 027,0 ha do 2 078,71 ha w związku z korektą 
granic obszaru poprzez poprowadzenie granic tam gdzie było to możliwe w oparciu 
o wydzielenia geodezyjne. Dodatkowo włączono do obszaru teren kolonii lęgowej 
czapli siwej będącej przedmiotem ochrony w obszarze, a która w wyniku błędów przy 
wytyczaniu granicy znalazła się poza obszarem;

10) dotyczące obszaru Zbiornik Turawa (PLB160004):
Zmniejszenie powierzchni obszaru z 2 124,9 ha do 2 123,81 ha w związku z korektą 
granic obszaru poprzez poprowadzenie granic granicami działek ewidencyjnych tam 
gdzie było to możliwe;

11) dotyczące obszaru Pogórze Przemyskie (PLB180001):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 65 366,3 ha do 65 391,17 ha w związku z korektą 
granic obszaru poprzez poprowadzenie granic granicami działek ewidencyjnych tam 
gdzie było to możliwe;

12) dotyczące obszaru Góry Słonne (PLB180003):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 55 036,8 ha do 55 055,81 ha w związku z korektą 
granic obszaru poprzez poprowadzenie granic granicami działek ewidencyjnych tam 
gdzie było to możliwe;

13) dotyczące obszaru Puszcza Sandomierska (PLB180005):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 129 115,6 ha do 129 304,13 ha w związku 
z włączeniem do obszaru fragmentów lasów i łąk ze stanowiskami bociana czarnego, 
orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, trzmielojada oraz derkacza;

14) dotyczące obszaru Bagienna Dolina Narwi (PLB200001):
Zmniejszenie powierzchni obszaru z 23 471,0 ha do 23 147,07 ha w związku 
z wyłączeniem z obszaru terenu drogi krajowej nr 8 oraz terenów przemysłowych 
i zurbanizowanych w gminie Choroszcz (bez wpływu na przedmioty ochrony, ponieważ 
w jej wyniku żaden płat siedliska gatunków nie znalazł się poza granicami obszaru -
powierzchnia siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony nie uległa 
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zmniejszeniu);
15) dotyczące obszaru Przełomowa Dolina Narwi (PLB200008):

Zmniejszenie powierzchni obszaru z 7 649,1 ha do 7 393,94 ha w związku z korektą 
granic obszaru oraz wyłączeniem z obszaru jego części znajdującej poza granicami 
Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, stanowiącej teren wyniesiony nad 
taras zalewowy, użytkowany rolniczo (grunty orne – uprawy zbóż) z mozaiką 
niewielkich kompleksów leśnych, które tworzy sosna (40-60 lat) z domieszką innych 
gatunków (bez wpływu na przedmioty ochrony, ponieważ w jej wyniku żaden płat 
siedliska gatunków nie znalazł się poza granicami obszaru - powierzchnia siedlisk 
gatunków stanowiących przedmiot ochrony nie uległa zmniejszeniu);

16) dotyczące obszaru Jezioro Oświn i Okolice (PLB280004):
Zmniejszenie powierzchni obszaru z 2 516,1 ha do 2 501,58 ha w związku z korektą 
granic obszaru poprzez poprowadzenie granic tam gdzie było to możliwe w oparciu 
o wydzielenia geodezyjne (bez wpływu na przedmioty ochrony, ponieważ w jej wyniku 
żaden płat siedliska gatunków nie znalazł się poza granicami obszaru -powierzchnia 
siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony nie uległa zmniejszeniu);

17) dotyczące obszaru Lasy Skaliskie (PLB280011):
Zmniejszenie powierzchni obszaru z 12 644,8 ha do 12 626,73 ha w związku 
z korektą granic obszaru poprzez poprowadzenie granic tam gdzie było to możliwe 
w oparciu o wydzielenia geodezyjne (bez wpływu na przedmioty ochrony, ponieważ w 
jej wyniku żaden płat siedliska gatunków nie znalazł się poza granicami obszaru -
powierzchnia siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony nie uległa 
zmniejszeniu);

18) dotyczące obszaru Ostoja Warmińska (PLB280015):
Zwiększenie powierzchni obszaru z 145 342,0 ha do 145 451,95 ha w związku 
z korektą granic obszaru poprzez poprowadzenie granic tam gdzie było to możliwe 
w oparciu o wydzielenia geodezyjne. Dodatkowo włączono do obszaru tereny w gminie 
Srokowo o powierzchni ok. 76 ha, stanowiące siedliska gatunków będących 
przedmiotem ochrony w obszarze, w tym m.in. żurawia, dzięcioła średniego, dzięcioła 
białogrzbietego i błotniaka stawowego;

19) dotyczące obszaru Dolina Dolnej Odry (PLB320003).
Zmniejszenie powierzchni obszaru z 61 648,3 ha do 61 605,40 ha w związku 
z korektą granic obszaru poprzez poprowadzenie granic tam gdzie było to możliwe 
w oparciu o wydzielenia geodezyjne.

Konsultacje zmiany granic ww. obszarów Natura 2000 z organami władz 
samorządowych odbyły się etapowo: czerwcu, wrześniu i listopadzie 2016 r. oraz w kwietniu 
i maju 2019 r. wraz z konsultacjami dotyczącymi zmian granic obszarów mających znaczenie 
dla Wspólnoty.

Dodatkowo, w celu usprawnienia procedury konsultacji społecznych, Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazała adres internetowy skrzynki e-mail, na który każdy 
obywatel mógł przekazywać swoją opinie i uwagi w zakresie proponowanych zmian granic.

Następnie projekt listy zmian granic obszarów Natura 2000, konsultowany w 2016 r., 
został przedłożony Radzie Ministrów, która przyjęła listę uchwałą nr 16 Rady Ministrów 
z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej 
dokumentu „Lista zmian granic obszarów Natura 2000” (M.P. poz. 208). Lista zmian 
konsultowana w 2019 r. także została przedłożona Radzie Ministrów, która przyjęła tę listę 
uchwałą nr 155 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000” 
(M.P. poz. 1179).
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Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministra Klimatu i Środowiska przez zamieszczenie linku do zakładki Rządowego Procesu 
Legislacyjnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, 
określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), gdyż nie zawiera przepisów technicznych.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom 
Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, 
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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