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Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póên.
zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. Ilekroç w niniejszej ustawie mowa jest
o Wspólnocie rozumie si´ przez to
Wspólnoty Europejskie.”;

2) w art. 5:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a—1d w brzmieniu:

„1a) gatunek b´dàcy przedmiotem zaintereso-
wania Wspólnoty — gatunek roÊlin lub
zwierzàt, który na terytorium paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej jest:

a) zagro˝ony, z wyjàtkiem gatunków, któ-
rych naturalny zasi´g na tym terytorium
jest zasi´giem kraƒcowym i które nie sà
zagro˝one lub podatne na zagro˝enie
w zachodnim regionie palearktycznym,
lub

b) podatny na zagro˝enie, czyli mogàcy
w najbli˝szej przysz∏oÊci zostaç zakwali-
fikowanym do kategorii gatunków za-
gro˝onych, jeÊli czynniki b´dàce przy-
czynà zagro˝enia b´dà na niego nadal
oddzia∏ywaç, lub

c) rzadki, czyli o niewielkiej populacji, który
nie jest obecnie zagro˝ony ani podatny
na zagro˝enie, ale podlega ryzyku zagro-
˝enia ze wzgl´du na wyst´powanie
w obr´bie ograniczonych obszarów geo-
graficznych albo znaczne rozproszenie
na wi´kszym obszarze, lub

d) endemiczny i wymagajàcy specjalnej
uwagi ze wzgl´du na szczególny charak-
ter jego siedliska lub potencjalne od-
dzia∏ywanie jego eksploatacji na te sie-
dliska lub potencjalne oddzia∏ywanie je-
go eksploatacji na stan jego ochrony;

1b) gatunek o znaczeniu priorytetowym — ga-
tunek zagro˝ony, w odniesieniu do którego
Wspólnota ponosi szczególnà odpowie-
dzialnoÊç z powodu wielkoÊci jego natural-
nego zasi´gu mieszczàcego si´ na teryto-
rium paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej;

1c) gatunek obcy — gatunek wyst´pujàcy poza
swoim naturalnym zasi´giem w postaci
osobników lub zdolnych do prze˝ycia: ga-
met, zarodników, nasion, jaj lub cz´Êci
osobników, dzi´ki którym mogà one roz-
mna˝aç si´;

1d) integralnoÊç obszaru Natura 2000 — spój-
noÊç czynników strukturalnych i funkcjo-
nalnych warunkujàcych zrównowa˝one
trwanie populacji gatunków i siedlisk przy-
rodniczych, dla ochrony których zaprojek-
towano lub wyznaczono obszar Natura
2000;”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a—2d w brzmieniu:

„2a) krzy˝owanie zwierzàt — kojarzenie osobni-
ków genetycznie odmiennych, w tym
osobników ró˝nych gatunków;

2b) obszar Natura 2000 — obszar specjalnej
ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony
siedlisk lub obszar majàcy znaczenie dla
Wspólnoty, utworzony w celu ochrony po-
pulacji dziko wyst´pujàcych ptaków lub
siedlisk przyrodniczych lub gatunków b´-
dàcych przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty;

2c) obszar majàcy znaczenie dla Wspólnoty —
projektowany specjalny obszar ochrony
siedlisk, zatwierdzony przez Komisj´ Euro-
pejskà w drodze decyzji, który w regionie
biogeograficznym, do którego nale˝y,
w znaczàcy sposób przyczynia si´ do za-
chowania lub odtworzenia stanu w∏aÊciwej
ochrony siedliska przyrodniczego lub ga-
tunku b´dàcego przedmiotem zaintereso-
wania Wspólnoty, a tak˝e mo˝e znaczàco
przyczyniç si´ do spójnoÊci sieci obszarów
Natura 2000 i zachowania ró˝norodnoÊci
biologicznej w obr´bie danego regionu
biogeograficznego; w przypadku gatunków
zwierzàt wyst´pujàcych na du˝ych obsza-
rach obszarem majàcym znaczenie dla
Wspólnoty jest obszar w obr´bie natural-
nego zasi´gu takich gatunków, charaktery-
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USTAWA

z dnia 3 paêdziernika 2008 r.

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

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje, w zakresie swojej regulacji,

wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:
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 póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98,
z póên. 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 póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 2, str. 102, z póên. zm.).

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,
ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie,
ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji
rzàdowej, ustaw´ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaw´ z dnia
8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz
z 2008 r. Nr 154, poz. 958 i Nr 199, poz. 1227.
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zujàcy si´ fizycznymi lub biologicznymi
czynnikami istotnymi dla ich ˝ycia lub roz-
mna˝ania;

2d) obszar morski — polski obszar morski
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póên.
zm.4));”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) ogród zoologiczny — urzàdzony i zagospo-
darowany teren wraz z infrastrukturà tech-
nicznà i budynkami funkcjonalnie z nim
zwiàzanymi, gdzie sà przetrzymywane oraz
eksponowane publicznie przez co najmniej
7 dni w roku, ˝ywe zwierz´ta gatunków dzi-
ko wyst´pujàcych, z wyjàtkiem:

a) cyrków,

b) sklepów ze zwierz´tami,

c) miejsc, w których eksponowanych jest
publicznie nie wi´cej ni˝ 15 gatunków
tych zwierzàt i ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 50
okazów gadów, ptaków i ssaków;”,

d) po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) okaz gatunku — roÊlin´, zwierz´ lub grzyb
z danego gatunku, ˝ywe lub martwe, ka˝-
dà ich cz´Êç, form´ rozwojowà, jajo lub
wydmuszk´, a tak˝e produkt pochodny
równie˝ zawarty w innych towarach oraz
towary, które zgodnie z do∏àczonym do-
kumentem, opakowaniem, oznakowa-
niem lub etykietà, lub je˝eli wynika to z ja-
kichkolwiek innych okolicznoÊci, majà za-
wieraç lub zawierajà cz´Êci lub produkty
pochodne z roÊlin, zwierzàt, lub grzybów
z danego gatunku;”,

e) w pkt 15 uchyla si´ lit. c,

f) po pkt 17 dodaje si´ pkt 17a i 17b w brzmieniu:

„17a) siedlisko przyrodnicze b´dàce przed-
miotem zainteresowania Wspólnoty —
siedlisko przyrodnicze, które na teryto-
rium paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej:

a) jest zagro˝one zanikiem w swoim natu-
ralnym zasi´gu lub

b) ma niewielki zasi´g naturalny w wyni-
ku regresji lub z powodu ograniczone-
go obszaru wyst´powania wynikajàce-
go z jego wewn´trznych, przyrodni-
czych w∏aÊciwoÊci, lub

c) stanowi reprezentatywny przyk∏ad ty-
powych cech regionu biogeograficzne-
go wyst´pujàcego w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej;

17b) siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priory-
tetowym — siedlisko przyrodnicze zagro-
˝one zanikiem na terytorium paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, za które-
go ochron´ Wspólnota ponosi szczególnà
odpowiedzialnoÊç z powodu wielkoÊci je-
go naturalnego zasi´gu mieszczàcego si´
na terytorium tych paƒstw;”;

3) w art. 10 dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Projekty planów urzàdzenia lasu, uproszczo-
nych planów urzàdzenia lasu i zadania z zakre-
su gospodarki leÊnej, o których mowa
w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r. o lasach, w cz´Êci dotyczàcej otuliny
parku narodowego wymagajà uzgodnienia
z dyrektorem parku narodowego w zakresie
ustaleƒ tych planów lub zadaƒ, mogàcych
mieç negatywny wp∏yw na ochron´ przyrody
parku narodowego.

8. Projekty uproszczonych planów urzàdzenia la-
su lub zadania z zakresu gospodarki leÊnej,
o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, w grani-
cach parku narodowego wymagajà uzgodnie-
nia z dyrektorem parku narodowego w zakre-
sie ustaleƒ tych planów lub zadaƒ, mogàcych
mieç negatywny wp∏yw na ochron´ przyrody
parku narodowego.”;

4) w art. 13:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uznanie za rezerwat przyrody obszarów,

o których mowa w ust. 1, nast´puje w dro-
dze aktu prawa miejscowego w formie za-
rzàdzenia regionalnego dyrektora ochrony
Êrodowiska, które okreÊla jego nazw´, po∏o-
˝enie lub przebieg granicy i otulin´, je˝eli
zosta∏a wyznaczona, cele ochrony oraz ro-
dzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a tak-
˝e sprawujàcego nadzór nad rezerwatem.
Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska,
w drodze aktu prawa miejscowego w formie
zarzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii regional-
nej rady ochrony przyrody, mo˝e zwi´kszyç
obszar rezerwatu przyrody, zmieniç cele
ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty war-
toÊci przyrodniczych, dla których rezerwat
zosta∏ powo∏any — zmniejszyç obszar rezer-
watu przyrody albo zlikwidowaç rezerwat
przyrody.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Projekty studiów uwarunkowaƒ i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, planów zagospoda-
rowania przestrzennego województw oraz
planów zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewn´trznych, morza tery-
torialnego i wy∏àcznej strefy ekonomicznej,
w cz´Êci dotyczàcej rezerwatu przyrody
i jego otuliny, wymagajà uzgodnienia z re-
gionalnym dyrektorem ochrony Êrodowi-
ska w zakresie ustaleƒ tych planów, mogà-
cych mieç negatywny wp∏yw na cele
ochrony rezerwatu przyrody.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249,
poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1055.
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3b. Projekty planów urzàdzenia lasu, uprosz-
czonych planów urzàdzenia lasu i zadania
z zakresu gospodarki leÊnej, o których mo-
wa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach, w cz´Êci doty-
czàcej otuliny rezerwatu przyrody wyma-
gajà uzgodnienia z regionalnym dyrekto-
rem ochrony Êrodowiska w zakresie usta-
leƒ tych planów lub zadaƒ, mogàcych mieç
negatywny wp∏yw na ochron´ przyrody re-
zerwatu przyrody.”;

5) w art. 15:

a) w ust. 1:

— uchyla si´ pkt 2,

— pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) po∏owu ryb i innych organizmów wod-
nych, z wyjàtkiem miejsc wyznaczo-
nych w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych;”,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po

zasi´gni´ciu opinii dyrektora parku narodo-
wego, mo˝e zezwoliç na obszarze parku naro-
dowego na odst´pstwa od zakazów, o których
mowa w ust. 1, je˝eli jest to uzasadnione:
1) potrzebà ochrony przyrody, wykonywa-

niem badaƒ naukowych, celami eduka-
cyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, re-
kreacyjnymi lub sportowymi lub celami
kultu religijnego i nie spowoduje to nega-
tywnego oddzia∏ywania na przyrod´ par-
ku narodowego lub

2) potrzebà realizacji inwestycji liniowych
celu publicznego, w przypadku braku roz-
wiàzaƒ alternatywnych i po zagwaranto-
waniu kompensacji przyrodniczej w rozu-
mieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên.
zm.5)).”,

d) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska,

po zasi´gni´ciu opinii regionalnego dyrek-
tora ochrony Êrodowiska, mo˝e zezwoliç na
obszarze rezerwatu przyrody na odst´pstwa
od zakazów, o których mowa w ust. 1, je˝eli
jest to uzasadnione potrzebà:
1) ochrony przyrody lub
2) realizacji inwestycji liniowych celu 

publicznego, w przypadku braku rozwià-
zaƒ alternatywnych i po zagwarantowa-
niu kompensacji przyrodniczej w rozu-
mieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska.

5. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
mo˝e zezwoliç na obszarze rezerwatu przy-
rody na odst´pstwa od zakazów, o których
mowa w ust. 1, je˝eli jest to uzasadnione

wykonywaniem badaƒ naukowych lub cela-
mi edukacyjnymi, kulturowymi, turystyczny-
mi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub cela-
mi kultu religijnego i nie spowoduje to ne-
gatywnego oddzia∏ywania na cele ochrony
przyrody rezerwatu przyrody.”;

6) u˝yte w art. 15 w ust. 1 w pkt 10, 13, 15, 17, 18, 21,
23, 24, 27, w art. 83 w ust. 5 i w art. 116, w ró˝nych
przypadkach, wyrazy „organ uznajàcy obszar za
rezerwat przyrody” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „regionalny dy-
rektor ochrony Êrodowiska”;

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

„7. Projekty studiów uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, planów zagospodarowania prze-
strzennego województw oraz planów za-
gospodarowania przestrzennego morskich
wód wewn´trznych, morza terytorialnego
i wy∏àcznej strefy ekonomicznej w cz´Êci doty-
czàcej parku krajobrazowego i jego otuliny,
wymagajà uzgodnienia z w∏aÊciwym miejsco-
wo regionalnym dyrektorem ochrony Êrodo-
wiska w zakresie ustaleƒ tych planów, mogà-
cych mieç negatywny wp∏yw na ochron´ przy-
rody parku krajobrazowego.”;

8) w art. 19:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rezerwatu przyrody — regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska lub po uzgodnieniu
z tym organem — zarzàdzajàcy rezerwatem
albo sprawujàcy nadzór nad rezerwatem;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekt planu ochrony, o którym mowa
w ust. 1, wymaga zaopiniowania przez w∏a-
Êciwe miejscowo rady gmin.”,

c) uchyla si´ ust. 4;

9) w art. 20:

a) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustalenia do studiów uwarunkowaƒ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, planów zagospoda-
rowania przestrzennego województw oraz
planów zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewn´trznych, morza teryto-
rialnego i wy∏àcznej strefy ekonomicznej
dotyczàce eliminacji lub ograniczenia zagro-
˝eƒ wewn´trznych lub zewn´trznych.”,

b) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ustalenia do studiów uwarunkowaƒ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, planów zagospoda-
rowania przestrzennego województw oraz
planów zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewn´trznych, morza teryto-
rialnego i wy∏àcznej strefy ekonomicznej
dotyczàce eliminacji lub ograniczenia zagro-
˝eƒ wewn´trznych lub zewn´trznych.”,

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199,
poz.1227.
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c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Plany ochrony dla parku narodowego, re-
zerwatu przyrody lub parku krajobrazowego
w cz´Êci pokrywajàcej si´ z obszarem Natu-
ra 2000 powinny uwzgl´dniaç zakres planu
zadaƒ ochronnych dla obszaru Natura 2000,
o którym mowa w art. 28, albo zakres planu
ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym
mowa w art. 29.”;

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

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

1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska —
dla parku narodowego;

2) regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska —
dla rezerwatu przyrody.”;

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

„5. Projekty studiów uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin,
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, planów zagospodarowania prze-
strzennego województw i planów zagospoda-
rowania przestrzennego morskich wód 
wewn´trznych, morza terytorialnego i wy∏àcz-
nej strefy ekonomicznej, w cz´Êci dotyczàcej
obszaru chronionego krajobrazu, wymagajà
uzgodnienia z w∏aÊciwym regionalnym dyrek-
torem ochrony Êrodowiska w zakresie ustaleƒ
tych planów, mogàcych mieç negatywny
wp∏yw na ochron´ przyrody obszaru chronio-
nego krajobrazu.”;

12) w art. 24 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie doty-
czy realizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczà-
co oddzia∏ywaç na Êrodowisko, dla których
przeprowadzona ocena oddzia∏ywania na Êro-
dowisko wykaza∏a brak znaczàco negatywne-
go wp∏ywu na ochron´ przyrody obszaru chro-
nionego krajobrazu.”;

13) w art. 25 w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) obszary majàce znaczenie dla Wspólnoty.”;

14) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, typy
siedlisk przyrodniczych oraz gatunki b´-
dàce przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, w tym siedliska przyrodnicze
i gatunki o znaczeniu priorytetowym,
oraz wymagajàce ochrony w formie wy-
znaczenia obszarów Natura 2000, a tak˝e
kryteria wyboru obszarów kwalifikujà-
cych si´ do uznania za obszary majàce
znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia
jako specjalne obszary ochrony siedlisk
oraz obszarów kwalifikujàcych si´ do wy-
znaczenia jako obszary specjalnej ochro-
ny ptaków, majàc na uwadze zachowanie
poszczególnych cennych lub zagro˝o-

nych sk∏adników ró˝norodnoÊci biolo-
gicznej, na podstawie których jest wy-
znaczana sieç obszarów Natura 2000.”;

15) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po
uzyskaniu zgody Rady Ministrów, przekazuje
Komisji Europejskiej:

1) list´ proponowanych obszarów majàcych
znaczenie dla Wspólnoty;

2) szacunek dotyczàcy wspó∏finansowania
przez Wspólnot´ ochrony obszarów wyzna-
czonych ze wzgl´du na typy siedlisk przy-
rodniczych oraz gatunki roÊlin i zwierzàt
o znaczeniu priorytetowym;

3) list´ obszarów specjalnej ochrony ptaków.”;

16) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Wyznaczenie obszaru specjalnej
ochrony ptaków lub specjalnego ob-
szaru ochrony siedlisk, zmiana jego
granic lub likwidacja nast´puje w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rolnictwa, ministrem w∏a-
Êciwym do spraw rozwoju wsi, mini-
strem w∏aÊciwym do spraw rybo∏ów-
stwa i z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki wodnej, w drodze
rozporzàdzenia ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska, które okreÊla
nazw´, po∏o˝enie administracyjne,
obszar i map´ obszaru, cel i przed-
miot ochrony. Minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska, wydajàc rozporzà-
dzenie, kieruje si´ stanem siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roÊlin
i zwierzàt oraz koniecznoÊcià zacho-
wania szczególnie cennych lub zagro-
˝onych sk∏adników ró˝norodnoÊci
biologicznej.

2. Nadzór nad obszarem Natura 2000
lub proponowanym obszarem majà-
cym znaczenie dla Wspólnoty, znaj-
dujàcym si´ na liÊcie, o której mowa
w art. 27 ust. 3 pkt 1, sprawuje w∏aÊci-
wy regionalny dyrektor ochrony Êro-
dowiska lub na obszarach morskich
— dyrektor urz´du morskiego, z za-
strze˝eniem art. 32 ust. 5.

3. Zmiana granic lub likwidacja obszaru
specjalnej ochrony ptaków lub spe-
cjalnego obszaru ochrony siedlisk na-
st´puje, je˝eli jest to uzasadnione na-
turalnymi zmianami stwierdzonymi
w wyniku monitoringu i nadzoru,
o którym mowa w art. 31, oraz po uzy-
skaniu zgody Komisji Europejskiej.

4. Specjalne obszary ochrony siedlisk
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska wyznacza po uzgodnieniu z Komi-
sjà Europejskà w terminie 6 lat od
dnia zatwierdzenia tego obszaru
przez Komisj´ Europejskà jako obszar
majàcy znaczenie dla Wspólnoty.”;
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17) art. 28—30 otrzymujà brzmienie:

„Art. 28. 1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujàcy
nadzór nad obszarem sporzàdza pro-
jekt planu zadaƒ ochronnych na okres
10 lat; pierwszy projekt sporzàdza si´
w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia
obszaru przez Komisj´ Europejskà jako
obszaru majàcego znaczenie dla
Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia
obszaru specjalnej ochrony ptaków.

2. Dla proponowanego obszaru majàce-
go znaczenie dla Wspólnoty, znajdujà-
cego si´ na liÊcie, o której mowa
w art. 27 ust. 3 pkt 1, sprawujàcy nad-
zór mo˝e sporzàdziç projekt planu za-
daƒ ochronnych na okres 10 lat.

3. Sporzàdzajàcy projekt planu zadaƒ
ochronnych, o którym mowa w ust. 1,
umo˝liwi zainteresowanym osobom
i podmiotom prowadzàcym dzia∏al-
noÊç w obr´bie siedlisk przyrodni-
czych i siedlisk gatunków, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura
2000, udzia∏ w pracach zwiàzanych ze
sporzàdzaniem tego projektu.

4. Sporzàdzajàcy projekt planu zadaƒ
ochronnych, o którym mowa w ust. 1,
zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏e-
czeƒstwa, na zasadach i w trybie okreÊ-
lonym w ustawie z dnia 3 paêdziernika
2008 r. o udost´pnianiu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êro-
dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w post´powaniu, którego przedmio-
tem jest sporzàdzenie projektu.

5. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska ustanawia, w drodze aktu prawa
miejscowego w formie zarzàdzenia,
plan zadaƒ ochronnych dla obszaru
Natura 2000, kierujàc si´ konieczno-
Êcià utrzymania i przywracania do
w∏aÊciwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roÊlin
i zwierzàt, dla których ochrony wyzna-
czono obszar Natura 2000. Plan zadaƒ
ochronnych mo˝e byç zmieniony, je˝e-
li wynika to z potrzeb ochrony tych sie-
dlisk przyrodniczych lub gatunków roÊ-
lin i zwierzàt.

6. Ustanowienie planu zadaƒ ochron-
nych dla obszaru Natura 2000 nast´-
puje po uzgodnieniu z dyrektorem re-
gionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwo-
wych, je˝eli obszar Natura 2000 obej-
muje obszar zarzàdzany przez Paƒ-
stwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy
Paƒstwowe. Zaj´cie stanowiska nast´-
puje w drodze postanowienia, na któ-
re przys∏uguje za˝alenie do ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.
Niewyra˝enie stanowiska w terminie
30 dni od dnia otrzymania projektu
planu zadaƒ ochronnych uznaje si´ za
jego uzgodnienie.

7. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 6,
dotyczy obszaru zarzàdzanego przez
Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy
Paƒstwowe w zakresie zadaƒ ochron-
nych, za których wykonywanie odpo-
wiadaç b´dà jednostki Paƒstwowego
Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒ-
stwowe.

8. Plan zadaƒ ochronnych dla obszaru
Natura 2000 po∏o˝onego na terenie
wi´cej ni˝ jednego województwa usta-
nawiajà wspólnie, w drodze aktu pra-
wa miejscowego w formie zarzàdze-
nia, regionalni dyrektorzy ochrony
Êrodowiska, na których obszarze dzia-
∏ania znajdujà si´ cz´Êci tego obszaru.

9. W przypadku dokonywania zmiany
planu zadaƒ ochronnych stosuje si´
przepisy ust. 3 i 4.

10. Plan zadaƒ ochronnych dla obszaru
Natura 2000 zawiera:

1) opis granic obszaru i map´ obszaru
Natura 2000;

2) identyfikacj´ istniejàcych i poten-
cjalnych zagro˝eƒ dla zachowania
w∏aÊciwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roÊ-
lin i zwierzàt i ich siedlisk b´dàcych
przedmiotami ochrony;

3) cele dzia∏aƒ ochronnych;

4) okreÊlenie dzia∏aƒ ochronnych ze
wskazaniem podmiotów odpowie-
dzialnych za ich wykonanie i obsza-
rów ich wdra˝ania, w tym w szcze-
gólnoÊci dzia∏aƒ dotyczàcych:
a) ochrony czynnej siedlisk przyrod-

niczych, gatunków roÊlin i zwie-
rzàt oraz ich siedlisk,

b) monitoringu stanu przedmiotów
ochrony oraz monitoringu reali-
zacji celów, o których mowa
w pkt 3,

c) uzupe∏nienia stanu wiedzy
o przedmiotach ochrony i uwa-
runkowaniach ich ochrony;

5) wskazania do zmian w istniejàcych
studiach uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego,
planach zagospodarowania prze-
strzennego województw oraz pla-
nach zagospodarowania przestrzen-
nego morskich wód wewn´trznych,
morza terytorialnego i wy∏àcznej stre-
fy ekonomicznej dotyczàce eliminacji
lub ograniczenia zagro˝eƒ wewn´trz-
nych lub zewn´trznych, je˝eli sà nie-
zb´dne dla utrzymania lub odtworze-
nia w∏aÊciwego stanu ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz gatunków
roÊlin i zwierzàt, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000;
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6) wskazanie terminu sporzàdzenia,
w razie potrzeby, planu ochrony dla
cz´Êci lub ca∏oÊci obszaru.

11. Planu zadaƒ ochronnych nie sporzà-
dza si´ dla obszaru Natura 2000 lub je-
go cz´Êci:

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

2) pokrywajàcego si´ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci z obszarem parku narodo-
wego, rezerwatu przyrody lub parku
krajobrazowego, dla których usta-
nowiono plan ochrony uwzgl´dnia-
jàcy zakres, o którym mowa
w ust. 10;

3) pokrywajàcego si´ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci z obszarem parku narodo-
wego lub rezerwatu przyrody, dla
których ustanowiono zadania
ochronne uwzgl´dniajàce zakres,
o którym mowa w ust. 10;

4) znajdujàcego si´ w obszarach mor-
skich.

12. Akt prawa miejscowego w formie za-
rzàdzenia regionalnego dyrektora
ochrony Êrodowiska, o którym mowa
w ust. 5, traci moc w przypadku usta-
nowienia planu ochrony, o którym
mowa w art. 29.

13. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
dla obszaru Natura 2000:

1) tryb sporzàdzania projektu planu za-
daƒ ochronnych,

2) zakres prac koniecznych dla sporzà-
dzenia projektu planu zadaƒ
ochronnych,

3) tryb dokonywania zmian w planie
zadaƒ ochronnych

— kierujàc si´ koniecznoÊcià ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roÊlin i zwierzàt i ich siedlisk, uwzgl´d-
niajàc ich stan oraz warunki rozwoju
spo∏ecznego i gospodarczego obszaru
obj´tego planem zadaƒ ochronnych.

Art. 29. 1. Projekt planu ochrony dla obszaru Na-
tura 2000 lub jego cz´Êci sporzàdza
sprawujàcy nadzór nad obszarem.

2. Projekt planu ochrony dla obszaru Na-
tura 2000 lub jego cz´Êç wymaga za-
opiniowania przez:

1) dyrektora regionalnej dyrekcji La-
sów Paƒstwowych, je˝eli obszar Na-
tura 2000 obejmuje obszar zarzà-
dzany przez Paƒstwowe Gospodar-
stwo LeÊne Lasy Paƒstwowe;

2) dyrektora urz´du morskiego, je˝eli
obszar Natura 2000 obejmuje ob-
szar morski.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska ustanawia, w drodze rozporzàdze-
nia, plan ochrony dla obszaru Natura
2000 lub jego cz´Êci na okres 20 lat,
kierujàc si´ koniecznoÊcià utrzymania
i przywracania do w∏aÊciwego stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz
gatunków roÊlin i zwierzàt, dla których
wyznaczono obszar Natura 2000.

4. Plan ochrony mo˝e byç zmieniony, je-
˝eli wynika to z potrzeb ochrony sie-
dlisk przyrodniczych lub gatunków roÊ-
lin i zwierzàt i ich siedlisk, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura
2000.

5. Sporzàdzajàcy projekt planu ochrony,
o którym mowa w ust. 1, umo˝liwi za-
interesowanym osobom i podmiotom
prowadzàcym dzia∏alnoÊç w obr´bie
siedlisk przyrodniczych i siedlisk ga-
tunków, dla których ochrony wyzna-
czono obszar Natura 2000, udzia∏
w pracach zwiàzanych ze sporzàdza-
niem tego projektu.

6. Ustanowienie planu ochrony poprze-
dza si´ przeprowadzeniem post´po-
wania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa na
zasadach okreÊlonych w dziale III roz-
dziale 3 ustawy z dnia 3 paêdziernika
2008 r. o udost´pnianiu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êro-
dowisko.

7. W przypadku dokonywania zmiany
planu ochrony dla obszaru Natura
2000 lub jego cz´Êci stosuje si´ przepi-
sy ust. 5 i 6.

8. Plan ochrony dla obszaru Natura 2000
zawiera:

1) opis granic obszaru i map´ obszaru
Natura 2000;

2) identyfikacj´ istniejàcych i poten-
cjalnych zagro˝eƒ dla zachowania
w∏aÊciwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych, oraz gatunków roÊ-
lin i zwierzàt i ich siedlisk b´dàcych
przedmiotami ochrony;

3) okreÊlenie warunków utrzymania
lub odtworzenia w∏aÊciwego stanu
ochrony przedmiotów ochrony ob-
szaru Natura 2000, zachowania inte-
gralnoÊci obszaru Natura 2000 oraz
spójnoÊci sieci obszarów Natura
2000, odnoszàcych si´ w szczegól-
noÊci do:

a) innych form ochrony przyrody,
pokrywajàcych si´ z obszarem
Natura 2000,

b) zagospodarowania przestrzenne-
go, w tym w szczególnoÊci 
terenów lokalizacji zabudowy
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mo˝liwej bez szkody dla obszaru
Natura 2000, infrastruktury tech-
nicznej i komunikacyjnej, infra-
struktury turystycznej i edukacyj-
nej, a tak˝e obszarów, które po-
winny byç zalesione oraz obsza-
rów wy∏àczonych z zalesiania,

c) zagospodarowania obszarów
morskich,

d) gospodarowania wodami,

e) gospodarki rolnej, leÊnej i rybac-
kiej,

f) Êródlàdowych wód powierzchnio-
wych p∏ynàcych, w których powin-
na byç zachowana lub odtworzo-
na mo˝liwoÊç w´drówki ryb i in-
nych organizmów wodnych;

4) wskazania do zmian w istniejàcych
studiach uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gmin, miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego,
planach zagospodarowania prze-
strzennego województw oraz pla-
nach zagospodarowania przestrzen-
nego morskich wód wewn´trznych,
morza terytorialnego i wy∏àcznej
strefy ekonomicznej dotyczàce elimi-
nacji lub ograniczenia zagro˝eƒ we-
wn´trznych lub zewn´trznych, je˝eli
sà niezb´dne dla utrzymania lub od-
tworzenia w∏aÊciwego stanu ochro-
ny siedlisk przyrodniczych oraz ga-
tunków roÊlin i zwierzàt, dla których
wyznaczono obszar Natura 2000;

5) okreÊlenie dzia∏aƒ ochronnych dla
utrzymania lub odtworzenia w∏aÊci-
wego stanu ochrony przedmiotów
ochrony obszaru Natura 2000, ze
wskazaniem podmiotów odpowie-
dzialnych za ich realizacj´;

6) wskaêniki w∏aÊciwego stanu ochro-
ny siedlisk przyrodniczych lub ga-
tunków roÊlin i zwierzàt i ich sie-
dlisk, b´dàcych przedmiotami
ochrony;

7) okreÊlenie sposobów monitoringu
realizacji zadaƒ ochronnych oraz ich
skutków;

8) okreÊlenie sposobów monitoringu
stanu ochrony siedlisk przyrodni-
czych lub gatunków roÊlin i zwierzàt
i ich siedlisk, b´dàcych przedmiota-
mi ochrony.

9. Zakres dzia∏aƒ ochronnych, o których
mowa w ust. 8 pkt 5, mo˝e obejmowaç
w szczególnoÊci:
1) ochron´ czynnà lub odtwarzanie

siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunków roÊlin i zwierzàt, b´dà-
cych przedmiotem ochrony;

2) utrzymanie korytarzy ekologicznych
∏àczàcych obszary Natura 2000;

3) rozmieszczenie obiektów i urzàdzeƒ
s∏u˝àcych celom ochrony obszaru
Natura 2000;

4) stosunki wodne, w tym gospodaro-
wanie wodami;

5) gospodark´ rolnà, leÊnà i rybackà,
w tym:

a) kierunki kszta∏towania przestrzeni
produkcyjnej,

b) wskazanie obszarów, które po-
winny byç zalesione, oraz obsza-
rów wy∏àczonych z zalesiania,

c) wskazanie Êródlàdowych wód
powierzchniowych p∏ynàcych,
w których powinna byç zachowa-
na lub odtworzona mo˝liwoÊç
w´drówki ryb i innych organi-
zmów wodnych;

6) warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ich u˝ytkowania, w tym
w zale˝noÊci od potrzeb wskazanie:

a) terenów przeznaczonych pod za-
budow´,

b) lokalizacji infrastruktury technicz-
nej i komunikacyjnej,

c) lokalizacji infrastruktury tury-
stycznej i edukacyjnej.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
dla obszaru Natura 2000:

1) tryb sporzàdzania projektu planu
ochrony,

2) zakres prac koniecznych dla sporzà-
dzenia projektu planu ochrony,

3) tryb dokonywania zmian w planie
ochrony

— kierujàc si´ potrzebà ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz gatunków
roÊlin i zwierzàt i ich siedlisk, uwzgl´d-
niajàc ich stan oraz warunki rozwoju
spo∏ecznego i gospodarczego obszaru
obj´tego planem ochrony.

Art. 30. 1. Plan ochrony ustanowiony dla parku
narodowego, rezerwatu przyrody lub
parku krajobrazowego po∏o˝onego
w granicach obszaru Natura 2000,
uwzgl´dniajàcy zakres, o którym mo-
wa w art. 29, staje si´ planem ochrony
dla tej cz´Êci obszaru Natura 2000.

2. Plan urzàdzenia lasu dla nadleÊnictwa
po∏o˝onego w granicach obszaru Na-
tura 2000, uwzgl´dniajàcy zakres,
o którym mowa w art. 29, staje si´ pla-
nem ochrony dla tej cz´Êci obszaru
Natura 2000.

3. Projekty studiów uwarunkowaƒ i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego gmin, miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go, planów zagospodarowania 
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przestrzennego województw oraz pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go morskich wód wewn´trznych, mo-
rza terytorialnego i wy∏àcznej strefy
ekonomicznej w cz´Êci dotyczàcej ist-
niejàcego lub projektowanego obszaru
Natura 2000 wymagajà uzgodnienia
z regionalnym dyrektorem ochrony
Êrodowiska w zakresie ustaleƒ tych pla-
nów, mogàcych znaczàco negatywnie
oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000.”;

18) w art. 32:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kontroli realizacji ustaleƒ planów ochrony
i planów zadaƒ ochronnych obszarów Natu-
ra 2000.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na terenie zarzàdzanym przez Paƒstwowe
Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwowe znaj-
dujàcym si´ na obszarze Natura 2000 zada-
nia w zakresie ochrony przyrody wykonuje
samodzielnie miejscowy nadleÊniczy, zgod-
nie z ustaleniami planu zadaƒ ochronnych
lub planu ochrony obszaru Natura 2000
uwzgl´dnionymi w planie urzàdzania lasu.”,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy obszar Natura 2000 obej-
muje w ca∏oÊci lub w cz´Êci obszar parku
narodowego, sprawujàcym nadzór nad ob-
szarem Natura 2000 jest dyrektor parku na-
rodowego.”;

19) art. 33 i 34 otrzymujà brzmienie:

„Art. 33. 1. Zabrania si´, z zastrze˝eniem art. 34,
podejmowania dzia∏aƒ mogàcych,
osobno lub w po∏àczeniu z innymi
dzia∏aniami, znaczàco negatywnie od-
dzia∏ywaç na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczególnoÊci:

1) pogorszyç stan siedlisk przyrodni-
czych lub siedlisk gatunków roÊlin
i zwierzàt, dla których ochrony wy-
znaczono obszar Natura 2000 lub

2) wp∏ynàç negatywnie na gatunki, dla
których ochrony zosta∏ wyznaczony
obszar Natura 2000, lub

3) pogorszyç integralnoÊç obszaru Na-
tura 2000 lub jego powiàzania z in-
nymi obszarami.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do proponowanych obszarów majà-
cych znaczenie dla Wspólnoty, znajdu-
jàcych si´ na liÊcie, o której mowa
w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu zatwier-
dzenia przez Komisj´ Europejskà jako
obszary majàce znaczenie dla Wspól-
noty i wyznaczenia ich jako specjalne
obszary ochrony siedlisk.

3. Projekty polityk, strategii, planów
i programów oraz zmian do takich do-
kumentów a tak˝e planowane przed-

si´wzi´cia, które mogà znaczàco od-
dzia∏ywaç na obszar Natura 2000,
a które nie sà bezpoÊrednio zwiàzane
z ochronà obszaru Natura 2000 lub ob-
szarów, o których mowa w ust. 2, lub
nie wynikajà z tej ochrony, wymagajà
przeprowadzenia odpowiedniej oceny
oddzia∏ywania na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 3 paêdziernika
2008 r. o udost´pnianiu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êro-
dowisko.

Art. 34. 1. Je˝eli przemawiajà za tym konieczne
wymogi nadrz´dnego interesu pu-
blicznego, w tym wymogi o charakte-
rze spo∏ecznym lub gospodarczym,
i wobec braku rozwiàzaƒ alternatyw-
nych, w∏aÊciwy miejscowo regionalny
dyrektor ochrony Êrodowiska, a na ob-
szarach morskich — dyrektor w∏aÊci-
wego urz´du morskiego, mo˝e zezwo-
liç na realizacj´ planu lub dzia∏aƒ, mo-
gàcych znaczàco negatywnie oddzia∏y-
waç na cele ochrony obszaru Natura
2000 lub obszary znajdujàce si´ na 
liÊcie, o której mowa w art. 27 ust. 3
pkt 1, zapewniajàc wykonanie kom-
pensacji przyrodniczej niezb´dnej do
zapewnienia spójnoÊci i w∏aÊciwego
funkcjonowania sieci obszarów Natura
2000.

2. W przypadku gdy znaczàce negatywne
oddzia∏ywanie dotyczy siedlisk i ga-
tunków priorytetowych, zezwolenie,
o którym mowa w ust. 1, mo˝e zostaç
udzielone wy∏àcznie w celu:

1) ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi;

2) zapewnienia bezpieczeƒstwa po-
wszechnego;

3) uzyskania korzystnych nast´pstw
o pierwszorz´dnym znaczeniu dla
Êrodowiska przyrodniczego;

4) wynikajàcym z koniecznych wymo-
gów nadrz´dnego interesu publicz-
nego, po uzyskaniu opinii Komisji
Europejskiej.”;

20) w art. 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydajàc zezwolenie, o którym mowa
w art. 34 ust. 1, w∏aÊciwy miejscowo regio-
nalny dyrektor ochrony Êrodowiska, a na
obszarach morskich — dyrektor w∏aÊciwego
urz´du morskiego, w porozumieniu z za-
rzàdcà terenu, stosownie do skali i rodzaju
negatywnego oddzia∏ywania na cele ochro-
ny obszaru Natura 2000, ustala zakres, miej-
sce, termin i sposób wykonania kompensa-
cji przyrodniczej, zobowiàzujàc do jej wyko-
nania nie póêniej ni˝ w terminie rozpocz´cia
dzia∏aƒ powodujàcych negatywne oddzia∏y-
wanie.”,
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
lub dyrektor urz´du morskiego sk∏ada infor-
macje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony
Ârodowiska o:

1) ustalonym zakresie kompensacji przyrod-
niczej, o której mowa w ust. 1, w terminie
30 dni od dnia wydania zezwolenia, o któ-
rym mowa w art. 34 ust. 1, na realizacj´
dzia∏aƒ mogàcych znaczàco negatywnie
oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000;

2) wykonanej kompensacji przyrodniczej
w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia re-
alizacji dzia∏aƒ kompensacyjnych.”,

c) dodaje si´ ust. 5—7 w brzmieniu:

„5. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
sk∏ada informacje, o których mowa w ust. 4,
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodo-
wiska.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska in-
formuje Komisj´ Europejskà o ustalonym
zakresie kompensacji przyrodniczej przed jej
wdro˝eniem oraz przed realizacjà planu lub
dzia∏ania.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we sposoby i formy sk∏adania informacji,
o których mowa w ust. 4, kierujàc si´ ko-
niecznoÊcià ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roÊlin i zwierzàt i ich sie-
dlisk.”;

21) art. 35a otrzymuje brzmienie:

„Art. 35a. W przypadku dzia∏aƒ przewidzianych do
realizacji w ramach planowanych
przedsi´wzi´ç zezwolenie, o którym
mowa w art. 34 ust. 1, zast´puje si´ de-
cyzjà o Êrodowiskowych uwarunkowa-
niach lub uzgodnieniem z regionalnym
dyrektorem ochrony Êrodowiska, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 3 paêdziernika
2008 r. o udost´pnianiu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êro-
dowisko. Do decyzji stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 34 i 35.”;

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

„1. Na obszarach Natura 2000, z zastrze˝eniem
ust. 2, nie podlega ograniczeniu dzia∏alnoÊç
zwiàzana z utrzymaniem urzàdzeƒ i obiektów
s∏u˝àcych bezpieczeƒstwu przeciwpowodzio-
wemu oraz dzia∏alnoÊç gospodarcza, rolna, 
leÊna, ∏owiecka i rybacka, a tak˝e amatorski
po∏ów ryb, je˝eli nie oddzia∏uje znaczàco nega-
tywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000.”;

23) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. Je˝eli dzia∏ania mogàce znaczàco ne-
gatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony
obszaru Natura 2000 lub obszar znaj-
dujàcy si´ na liÊcie, o której mowa

w art. 27 ust. 3 pkt 1, zosta∏y podj´te
bez uzyskania zezwolenia, o którym
mowa w art. 34, lub decyzji, o której
mowa w art. 35a, regionalny dyrektor
ochrony Êrodowiska, a na obszarach
morskich — dyrektor w∏aÊciwego
urz´du morskiego, nakazuje ich na-
tychmiastowe wstrzymanie i podj´cie
w wyznaczonym terminie niezb´dnych
czynnoÊci w celu przywrócenia po-
przedniego stanu danego obszaru, je-
go cz´Êci lub chronionych na nim ga-
tunków.

2. Je˝eli dzia∏ania na obszarze Natura
2000 zosta∏y podj´te niezgodnie
z ustaleniami planu zadaƒ ochronnych
lub planu ochrony, regionalny dyrek-
tor ochrony Êrodowiska, a na obsza-
rach morskich — dyrektor urz´du mor-
skiego, podejmuje czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1.”;

24) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Koszty zwiàzane z wdro˝eniem i funkcjo-
nowaniem sieci obszarów Natura 2000
w zakresie nieobj´tym finansowaniem
przez Wspólnot´ sà finansowane z bu-
d˝etu paƒstwa oraz funduszy celo-
wych.”;

25) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Ochrona gatunkowa obejmuje okazy
gatunków oraz siedliska i ostoje roÊlin,
zwierzàt i grzybów.

2. Ochrona gatunkowa ma na celu za-
pewnienie przetrwania i w∏aÊciwego
stanu ochrony dziko wyst´pujàcych na
terenie kraju lub innych paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej rzadkich,
endemicznych, podatnych na zagro˝e-
nia i zagro˝onych wygini´ciem oraz
obj´tych ochronà na podstawie prze-
pisów umów mi´dzynarodowych, któ-
rych Rzeczpospolita Polska jest stronà,
gatunków roÊlin, zwierzàt i grzybów
oraz ich siedlisk i ostoi, a tak˝e zacho-
wanie ró˝norodnoÊci gatunkowej i ge-
netycznej.

3. W celu ochrony ostoi i stanowisk roÊ-
lin lub grzybów obj´tych ochronà ga-
tunkowà lub ostoi, miejsc rozrodu i re-
gularnego przebywania zwierzàt obj´-
tych ochronà gatunkowà mogà byç
ustalane strefy ochrony.”;

26) w art. 51:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„W stosunku do gatunków dziko wyst´pujà-
cych roÊlin i grzybów obj´tych ochronà ga-
tunkowà mogà byç wprowadzone nast´pujà-
ce zakazy:”,
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— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zrywania, niszczenia, uszkadzania, prze-
mieszczania i hodowli;”,

— pkt 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania,
posiadania, preparowania i przetwarza-
nia okazów gatunków;

5) zbywania, nabywania, oferowania do
sprzeda˝y, wymiany i darowizny okazów
gatunków;

6) wwo˝enia z zagranicy i wywo˝enia poza
granic´ paƒstwa okazów gatunków.”,

b) w ust. 2:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„W stosunku do gatunków dziko wyst´pujà-
cych roÊlin i grzybów, obj´tych ochronà ga-
tunkowà, mogà byç wprowadzone, w przy-
padku braku rozwiàzaƒ alternatywnych i je-
˝eli nie spowoduje to zagro˝enia dla dziko
wyst´pujàcych populacji obj´tych ochronà
gatunkowà roÊlin lub grzybów, odst´pstwa
od zakazów, o których mowa w ust. 1, doty-
czàce:”,

— pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) pozyskiwania gatunków roÊlin, o których
mowa w art. 48 pkt 1 lit. c, oraz grzybów,
o których mowa w art. 50 pkt 1 lit. c, lub
ich cz´Êci i produktów pochodnych przez
podmioty, które uzyska∏y zezwolenie re-
gionalnego dyrektora ochrony Êrodowi-
ska lub Generalnego Dyrektora Ochrony
Ârodowiska na ich pozyskiwanie;

4) przetrzymywania, zbywania, nabywania,
oferowania do sprzeda˝y, wymiany, da-
rowizny, a tak˝e wywo˝enia poza granic´
paƒstwa okazów gatunków, o których
mowa w pkt 3.”;

27) w art. 52:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„W stosunku do gatunków dziko wyst´pujà-
cych zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà
mogà byç wprowadzone, nast´pujàce zaka-
zy:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) umyÊlnego zabijania, okaleczania i chwy-
tania;”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) transportu, pozyskiwania, przetrzymy-
wania, chowu i hodowli, a tak˝e posia-
dania ˝ywych zwierzàt;”,

— pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) zbierania, przetrzymywania i posiadania
okazów gatunków;

3) umyÊlnego niszczenia ich jaj, postaci
m∏odocianych i form rozwojowych;”,

— pkt 8—10 otrzymujà brzmienie:

„8) preparowania okazów gatunków;

9) zbywania, nabywania, oferowania do
sprzeda˝y, wymiany i darowizny okazów
gatunków;

10) wwo˝enia z zagranicy i wywo˝enia poza
granic´ paƒstwa okazów gatunków;”,

b) w ust. 2:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„W stosunku do gatunków dziko wyst´pujà-
cych zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà
mogà byç wprowadzone, w przypadku braku
rozwiàzaƒ alternatywnych i je˝eli nie spowo-
duje to zagro˝enia dla dziko wyst´pujàcych
populacji zwierzàt obj´tych ochronà gatun-
kowà, odst´pstwa od zakazów, o których mo-
wa w ust. 1, dotyczàce:”,

— pkt 3—7 otrzymujà brzmienie:

„3) chwytania na terenach zabudowanych
przez podmioty upowa˝nione przez re-
gionalnego dyrektora ochrony Êrodowi-
ska zab∏àkanych zwierzàt i przemieszcza-
nia ich do miejsc regularnego przebywa-
nia;

4) chwytania zwierzàt rannych i os∏abio-
nych w celu udzielenia im pomocy wete-
rynaryjnej i przemieszczania do oÊrod-
ków rehabilitacji zwierzàt;

5) zapobiegania powa˝nym szkodom,
w szczególnoÊci w gospodarstwach rol-
nych, leÊnych lub rybackich;

6) pozyskiwania okazów gatunków, o któ-
rych mowa w art. 49 pkt 1 lit. c, przez pod-
mioty, które uzyska∏y zezwolenie Gene-
ralnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska
lub regionalnego dyrektora ochrony Êro-
dowiska na to pozyskiwanie;

7) przetrzymywania, zbywania, nabywania,
oferowania do sprzeda˝y, wymiany, da-
rowizny, a tak˝e wywo˝enia poza granic´
paƒstwa okazów gatunków, o których
mowa w pkt 6;”,

— dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) zbierania i przechowywania piór pta-
ków.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Odst´pstwo od zakazu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 5, nie dotyczy gatunków pta-
ków.”;

28) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska, mo˝e wprowadziç na terenie woje-
wództwa, na czas okreÊlony, w drodze
aktu prawa miejscowego w formie zarzà-
dzenia, ochron´ gatunków roÊlin, zwie-
rzàt lub grzybów nieobj´tych ochronà
okreÊlonà w przepisach, o których mowa
w art. 48—50, a tak˝e w∏aÊciwe dla nich
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zakazy wybrane spoÊród zakazów, o któ-
rych mowa w art. 51 ust. 1 oraz art. 52
ust. 1, a tak˝e odst´pstwa od zakazów,
o których mowa w art. 51 ust. 2 oraz
art. 52 ust. 2.”;

29) w art. 54:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Chwytanie lub zabijanie dziko wyst´pujàcych
zwierzàt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b,
nie mo˝e byç wykonywane przy u˝yciu urzà-
dzeƒ, sposobów lub metod dzia∏ajàcych na du-
˝à skal´ lub niewybiórczo, mogàcych powodo-
waç lokalny zanik lub powa˝ne zaburzenia po-
pulacji tych zwierzàt, a w szczególnoÊci przy
u˝yciu:”,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie do-
tyczy po∏owu ryb dokonywanego przez wy-
twarzanie w wodzie pola elektrycznego cha-
rakterystycznego dla pràdu sta∏ego lub im-
pulsowego.”;

30) w art. 56:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska mo-
˝e zezwoliç na odst´pstwa od zakazów okreÊlo-
nych w art. 51 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 oraz w art. 52
ust. 1 pkt 1—2, 10, 11 i 14, w stosunku do gatun-
ków:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska na
obszarze swojego dzia∏ania mo˝e zezwoliç:

1) w stosunku do gatunków obj´tych ochro-
nà cz´Êciowà — na czynnoÊci podlegajà-
ce zakazom, okreÊlonym w art. 51 ust. 1
i w art. 52 ust. 1;

2) w stosunku do gatunków obj´tych ochro-
nà Êcis∏à — na czynnoÊci podlegajàce za-
kazom, okreÊlonym w art. 51 ust. 1
pkt 2—4 i w art. 52 ust. 1 pkt 3—9,
12 i 13.”,

c) w ust. 4:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
z zastrze˝eniem ust. 4a i 5, mogà byç wyda-
ne w przypadku braku rozwiàzaƒ alternatyw-
nych, je˝eli nie spowoduje to zagro˝enia dla
dziko wyst´pujàcych populacji chronionych
gatunków roÊlin, zwierzàt lub grzybów
oraz:”,

— uchyla si´ pkt 4,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
na odst´pstwa od zakazów okreÊlonych
w art. 52 ust. 1 pkt 6, 12 i 14 mogà byç wy-

dane w przypadku braku rozwiàzaƒ alter-
natywnych i je˝eli nie sà szkodliwe dla za-
chowania populacji chronionych gatunków
roÊlin, zwierzàt lub grzybów we w∏aÊci-
wym stanie ochrony w ich naturalnym za-
si´gu, a tak˝e nie spowoduje to zagro˝enia
dla dziko wyst´pujàcych populacji tych ga-
tunków, oraz wynikajà z innych koniecz-
nych wymogów nadrz´dnego interesu pu-
blicznego, w tym wymogów o charakterze
spo∏ecznym lub gospodarczym, lub z wy-
mogów zwiàzanych z korzystnymi skutka-
mi o podstawowym znaczeniu dla Êrodo-
wiska.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zezwolenia na pozyskiwanie roÊlin, zwierzàt
lub grzybów obj´tych ochronà gatunkowà
mogà byç wydane, je˝eli nie spowodujà za-
gro˝enia dla dziko wyst´pujàcych populacji
chronionych gatunków roÊlin, zwierzàt lub
grzybów.”,

f) w ust. 6:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogà byç wydane na wniosek zawierajàcy
odpowiednio:”,

— pkt 4—7 otrzymujà brzmienie:

„4) nazw´ gatunku lub gatunków, których
b´dà dotyczyç dzia∏ania, w j´zyku ∏aciƒ-
skim i polskim, je˝eli polska nazwa 
istnieje;

5) liczb´ lub iloÊç osobników, których doty-
czy wniosek, o ile jest to mo˝liwe do usta-
lenia;

6) wskazanie sposobu, metody i stosowa-
nych urzàdzeƒ do chwytania, od∏awiania
lub zabijania zwierzàt albo sposobu zbio-
ru roÊlin i grzybów lub sposobu wykona-
nia innych czynnoÊci, na które mo˝e byç
wydane zezwolenie, a tak˝e miejsca i cza-
su wykonania czynnoÊci oraz wynikajà-
cych z tego zagro˝eƒ;

7) wskazanie podmiotu, który b´dzie chwy-
ta∏ lub zabija∏ zwierz´ta.”,

g) w ust. 7:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, za-
wierajà odpowiednio:”,

— pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) nazw´ gatunku lub gatunków, których
b´dà dotyczyç dzia∏ania, w j´zyku ∏aciƒ-
skim i polskim, je˝eli polska nazwa 
istnieje;

3) liczb´ lub iloÊç osobników, których doty-
czy zezwolenie, o ile jest to mo˝liwe do
ustalenia;”,
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— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wskazanie dozwolonych metod i sposo-
bów chwytania, od∏awiania lub zabijania
zwierzàt albo sposobów zbioru roÊlin
i grzybów lub sposobów wykonania in-
nych czynnoÊci, na które wydaje si´ ze-
zwolenie;”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wskazanie podmiotu, który b´dzie chwy-
ta∏ lub zabija∏ zwierz´ta;”,

h) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a—7k w brzmieniu:

„7a. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
i regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska
mogà dokonywaç kontroli spe∏niania wa-
runków okreÊlonych w wydanych przez
siebie zezwoleniach, o których mowa
w ust. 1 i 2.

7b. CzynnoÊci kontrolne sà wykonywane przez
osoby posiadajàce imienne upowa˝nienie
wydane przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska lub regionalnego dy-
rektora ochrony Êrodowiska.

7c. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 7b,
zawiera wskazanie osoby upowa˝nionej do
wykonywania czynnoÊci kontrolnych, miej-
sca i zakresu kontroli oraz podstawy praw-
nej do jej wykonywania.

7d. Przed przystàpieniem do czynnoÊci kontrol-
nych osoba upowa˝niona do ich wykony-
wania jest obowiàzana okazaç upowa˝nie-
nie, o którym mowa w ust. 7b.

7e. Osoby upowa˝nione do wykonywania
czynnoÊci kontrolnych majà prawo do:

1) wst´pu na teren nale˝àcy do podmiotu
kontrolowanego;

2) ˝àdania pisemnych lub ustnych informa-
cji zwiàzanych z przedmiotem kontroli;

3) wglàdu do dokumentów zwiàzanych
z przedmiotem kontroli, sporzàdzania
z nich odpisów, wyciàgów lub kopii oraz
zabezpieczania tych dokumentów.

7f. Wst´p na teren nale˝àcy do podmiotu kon-
trolowanego oraz wykonywanie czynnoÊci
kontrolnych nast´pujà w obecnoÊci w∏aÊci-
ciela lub posiadacza nieruchomoÊci.

7g. Osoba wykonujàca czynnoÊci kontrolne
sporzàdza z tych czynnoÊci protokó∏.

7h. Protokó∏ podpisuje osoba wykonujàca
czynnoÊci kontrolne oraz podmiot kontro-
lowany.

7i. W przypadku odmowy podpisania protoko-
∏u przez podmiot kontrolowany protokó∏
podpisuje tylko osoba wykonujàca czynno-
Êci kontrolne, dokonujàc w protokole adno-
tacji o odmowie podpisania protoko∏u
przez podmiot kontrolowany.

7j. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogà byç cofni´te odpowiednio przez Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska
lub regionalnego dyrektora ochrony Êrodo-

wiska, je˝eli podmiot, który uzyska∏ zezwole-
nie, nie spe∏nia zawartych w nim warunków.

7k. Potwierdzone odpowiednim Êwiadectwem
lub zezwoleniem zwolnienie z zakazów wy-
dane na podstawie rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r.
w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny
i flory w drodze regulacji handlu nimi
(Dz. Urz. WE L 61 z 03.03.1997, str. 1,
z póên. zm.) traktuje si´ w odniesieniu do
okazów, dla których je wydano, jako zwol-
nienie równowa˝ne wydanemu na podsta-
wie ust. 1 i 2; dotyczy ono zakazu posiada-
nia, przetrzymywania, chowu, hodowli, da-
rowizny, transportu, wwo˝enia i wywo˝e-
nia przez wewnàtrzwspólnotowà granic´
paƒstwa oraz czynnoÊci, które zosta∏y
w tym zwolnieniu dopuszczone.”,

i) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska do
dnia 31 stycznia ka˝dego roku sk∏ada Gene-
ralnemu Dyrektorowi Ochrony Ârodowiska
raport o wydanych w roku poprzednim ze-
zwoleniach, o których mowa w ust. 2, zawie-
rajàcy informacje, o których mowa w ust. 7
pkt 2—7, a tak˝e informacj´ o wykorzystaniu
zezwoleƒ oraz wynikach kontroli spe∏niania
warunków okreÊlonych w tych zezwole-
niach.”,

j) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a i 8b w brzmieniu:

„8a. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
do dnia 30 czerwca ka˝dego roku sk∏ada in-
formacje, o których mowa w ust. 8, mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska.

8b. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
do dnia 30 czerwca ka˝dego roku sk∏ada
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodo-
wiska raport o wydanych w roku poprzed-
nim zezwoleniach, o których mowa
w ust. 1, zawierajàcy informacje, o których
mowa w ust. 7 pkt 2—7, a tak˝e informacj´
o wykorzystaniu zezwoleƒ oraz wynikach
kontroli spe∏niania warunków okreÊlonych
w tych zezwoleniach.”;

31) w art. 60:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W strefach ochrony, o których mowa
w ust. 3, bez zezwolenia regionalnego dy-
rektora ochrony Êrodowiska zabrania si´:
1) przebywania osób, z wyjàtkiem w∏aÊcicie-

la nieruchomoÊci obj´tej strefà ochrony
oraz osób sprawujàcych zarzàd i nadzór
nad obszarami obj´tymi strefà ochrony,
oraz osób wykonujàcych prace na podsta-
wie umowy zawartej z w∏aÊcicielem lub
zarzàdcà;

2) wycinania drzew lub krzewów;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych,

je˝eli nie jest to zwiàzane z potrzebà
ochrony poszczególnych gatunków;

4) wznoszenia obiektów, urzàdzeƒ i insta-
lacji.”,
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b) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Wydajàc zezwolenie na odstàpienie od zaka-
zów, o których mowa w ust. 6, regionalny
dyrektor ochrony Êrodowiska kieruje si´ wy-
mogami ochrony ostoi oraz stanowisk roÊ-
lin, zwierzàt lub grzybów obj´tych ochronà
gatunkowà.”;

32) w art. 61:

a) ust. 1—5 otrzymujà brzmienie:
„1. Organem zarzàdzajàcym w rozumieniu roz-

porzàdzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia
9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatun-
ków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji
handlu nimi jest minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska, a organem naukowym
w rozumieniu tych przepisów jest Paƒstwo-
wa Rada Ochrony Przyrody.

2. Wywóz ˝ywych roÊlin nale˝àcych do gatun-
ków obj´tych ochronà na podstawie przepi-
sów, o których mowa w ust. 1, pochodzà-
cych z uprawy jest dozwolony na podstawie
Êwiadectw fitosanitarnych, na warunkach
okreÊlonych w tych przepisach.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na im-
port ˝ywych zwierzàt lub jaj gatunków obj´-
tych ochronà na podstawie przepisów,
o których mowa w ust. 1, do∏àcza si´ opini´
lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne po-
wiatowego lekarza weterynarii stwierdzajà-
ce spe∏nienie przez importera warunków
przetrzymywania tych gatunków, odpowia-
dajàcych ich potrzebom biologicznym.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia lub Êwia-
dectwa uprawniajàcego do eksportu okazów
gatunków obj´tych ochronà na podstawie
przepisów, o których mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:
1) zezwolenie na pozyskiwanie ze Êrodowi-

ska okazów gatunków wymienionych we
wniosku albo

2) wypis z dokumentacji hodowlanej lub
orzeczenie lekarsko-weterynaryjne po-
wiatowego lekarza weterynarii potwier-
dzajàce urodzenie w hodowli okazów i ich
przodków — w przypadku zwierzàt, albo

3) oÊwiadczenie wnioskodawcy o pochodze-
niu okazów roÊlin z uprawy.

5. Zezwolenie lub Êwiadectwo wymagane na
podstawie przepisów, o których mowa
w ust. 1, jest wydawane na wniosek, po za-
si´gni´ciu opinii Paƒstwowej Rady Ochrony
Przyrody w przypadkach okreÊlonych prze-
pisami prawa Unii Europejskiej.”,

b) ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
mo˝e odmówiç wydania zezwolenia lub
Êwiadectwa, je˝eli importer, eksporter lub
reeksporter, podany we wniosku o wydanie
zezwolenia lub Êwiadectwa, by∏ skazany
prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´p-
stwo zwiàzane z naruszeniem przepisów,
o których mowa w ust. 1, w okresie 3 lat od
dnia uprawomocnienia si´ wyroku.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska co-
fa zezwolenie lub Êwiadectwo je˝eli:

1) po jego wydaniu zostanà ujawnione oko-
licznoÊci, o których mowa w ust. 7, uza-
sadniajàce odmow´ wydania lub

2) zezwolenie lub Êwiadectwo zosta∏o u˝yte
niezgodnie z warunkami w nim zawarty-
mi.”;

33) w art. 62 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Koszty transportu oraz utrzymywania ˝y-
wych okazów gatunków chronionych na
podstawie przepisów, o których mowa
w art. 61 ust. 1, zatrzymanych przez w∏aÊci-
we organy, ponosi Skarb Paƒstwa, a ich roz-
liczenia dokonuje regionalny dyrektor ochro-
ny Êrodowiska w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o-
˝enie podmiotu, któremu zosta∏y przekazane
zatrzymane okazy.

2. Okazy, o których mowa w ust. 1, mogà byç
przekazywane do ogrodów botanicznych,
ogrodów zoologicznych lub oÊrodków rehabi-
litacji zwierzàt.”;

34) w art. 63:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
prowadzi rejestr instytucji naukowych
uprawnionych do przewo˝enia w celach 
naukowych przez granic´ Unii Europejskiej
bez zezwolenia wydawanego na podstawie
przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1,
okazów zielnikowych lub okazów muzeal-
nych zakonserwowanych, zasuszonych albo
w inny sposób utrwalonych lub ˝ywego ma-
teria∏u roÊlinnego, w celu nieodp∏atnej wy-
miany, u˝yczenia lub darowizny.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przewo˝enie przez granic´ Unii Europejskiej
okazów, o których mowa w ust. 1, wymaga
oznakowania etykietà opakowania, w któ-
rym okazy sà przewo˝one, zgodnie z przepi-
sami, o których mowa w art. 61 ust. 1.”;

35) w art. 64:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz ˝ywych zwierzàt gatunków wy-
mienionych w za∏àcznikach A i B rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia
1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej
fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,
zaliczonych do p∏azów, gadów, ptaków lub
ssaków, a tak˝e prowadzàcy ich hodowl´,
jest obowiàzany do pisemnego zg∏oszenia
ich do rejestru.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç 
gospodarczà w zakresie handlu ˝ywymi
zwierz´tami gatunków chronionych na pod-
stawie przepisów, o których mowa w art. 61
ust. 1;”,



Dziennik Ustaw Nr 201 — 10871 — Poz. 1237

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Koszty zwiàzane ze znakowaniem, zgod-
nym z przepisami, o których mowa
w art. 61 ust. 1, zwierzàt, o których mowa
w ust. 1, pokrywa posiadacz zwierz´cia lub
prowadzàcy hodowl´.”;

36) w art. 67:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenie wydaje si´ na wniosek, o któ-
rym mowa w ust. 3, po zasi´gni´ciu opinii
regionalnego dyrektora ochrony Êrodowi-
ska w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce po-
∏o˝enia ogrodu botanicznego lub zoologicz-
nego oraz opinii organizacji zrzeszajàcej
przedstawicieli ogrodów botanicznych lub
zoologicznych, wyra˝onych w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku; niewy-
ra˝enie opinii w tym terminie uznaje si´ za
opini´ pozytywnà.”,

b) w ust. 4:

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) kopi´ cz´Êci mapy ewidencji gruntów
i budynków obejmujàcà dzia∏ki ewiden-
cyjne, na których jest projektowana loka-
lizacja ogrodu botanicznego lub zoolo-
gicznego;

2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego dotyczàcy
dzia∏ek ewidencyjnych, na których jest
projektowana lokalizacja ogrodu bota-
nicznego lub zoologicznego, albo za-
Êwiadczenie potwierdzajàce, ˝e przezna-
czenie dzia∏ek, na których jest projekto-
wana lokalizacja ogrodu botanicznego
lub zoologicznego, nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowaƒ
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy;”,

— dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) wypis z ewidencji gruntów i budynków
dotyczàcy dzia∏ek ewidencyjnych, na któ-
rych jest projektowana lokalizacja ogro-
du botanicznego lub zoologicznego.”;

37) art. 73 otrzymuje brzmienie:

„Art. 73. 1. Zabrania si´:

1) posiadania i przetrzymywania,

2) sprowadzania z zagranicy,

3) sprzeda˝y, wymiany, wynajmu, da-
rowizny i u˝yczania podmiotom nie-
uprawnionym do ich posiadania

— ˝ywych zwierzàt gatunków niebez-
piecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, nie dotyczà ogrodów zoologicz-
nych, cyrków i placówek naukowych
prowadzàcych badania nad zwierz´ta-
mi, a zakazy, o których mowa w ust. 1
pkt 1 nie dotyczà oÊrodków rehabilita-
cji zwierzàt.

3. Gatunki zwierzàt niebezpiecznych dla
˝ycia i zdrowia ludzi zalicza si´ do:

1) kategorii I — obejmujàcej najbar-
dziej niebezpieczne gatunki lub gru-
py gatunków zwierzàt, które z przy-
czyn naturalnej agresywnoÊci lub
w∏aÊciwoÊci biologicznych mogà
stanowiç powa˝ne zagro˝enie dla
˝ycia lub zdrowia ludzi;

2) kategorii II — obejmujàcej pozosta∏e
gatunki lub grupy gatunków zwie-
rzàt niebezpiecznych dla ˝ycia
i zdrowia ludzi.

4. W stosunku do zwierzàt gatunków za-
liczonych do kategorii II regionalny dy-
rektor ochrony Êrodowiska w∏aÊciwy
ze wzgl´du na wskazane we wniosku,
o którym mowa w ust. 5, miejsce ich
przetrzymywania mo˝e zezwoliç na
odst´pstwa od zakazów, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4,
mo˝e byç wydane na wniosek, który
zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´
i siedzib´ wnioskodawcy;

2) nazw´ gatunku w j´zyku ∏aciƒskim
i polskim, je˝eli polska nazwa istnie-
je;

3) liczb´ osobników poszczególnych
gatunków, których dotyczy wniosek;

4) wskazanie miejsca przetrzymywa-
nia zwierzàt, których dotyczy wnio-
sek;

5) zaÊwiadczenie powiatowego lekarza
weterynarii stwierdzajàce spe∏nia-
nie przez wnioskodawc´ warunków
przetrzymywania zwierzàt gatun-
ków niebezpiecznych dla ˝ycia
i zdrowia ludzi odpowiednich do
liczby zwierzàt, których dotyczy
wniosek, oraz uniemo˝liwiajàcych
ich ucieczk´ lub przypadkowy kon-
takt z osobami postronnymi, a tak˝e
spe∏nienie warunków, o których
mowa w przepisach wydanych na
podstawie ust. 11 pkt 2.

6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4,
zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´
i siedzib´ wnioskodawcy;

2) nazw´ gatunku w j´zyku ∏aciƒskim
i polskim, je˝eli polska nazwa istnie-
je;

3) liczb´ osobników poszczególnych
gatunków, których dotyczy zezwole-
nie;

4) wskazanie miejsca przetrzymywa-
nia zwierzàt, których dotyczy zezwo-
lenie.
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7. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowi-
ska w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
przetrzymywania zwierzàt mo˝e prze-
prowadziç kontrol´ warunków, o któ-
rych mowa w przepisach wydanych na
podstawie ust. 11 pkt 2; przepisy
art. 77 ust. 3—13 stosuje si´ odpo-
wiednio.

8. Je˝eli kontrola, o której mowa
w ust. 7, wyka˝e, ˝e posiadacz zwierz´-
cia nie spe∏nia warunków, o których
mowa w przepisach wydanych na
podstawie ust. 11 pkt 2, regionalny dy-
rektor ochrony Êrodowiska wzywa do
usuni´cia nieprawid∏owoÊci w termi-
nie 14 dni.

9. W przypadku nieusuni´cia nieprawi-
d∏owoÊci, o których mowa w ust. 8,
w∏aÊciwy regionalny dyrektor ochrony
Êrodowiska wydaje decyzj´ o cofni´-
ciu zezwolenia, o którym mowa
w ust. 4.

10. Do zwierzàt posiadanych na podsta-
wie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 4, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 64 ust. 1 i 3—8, przy czym
do wniosku o wpis do rejestru za∏àcza
si´ kopi´ zezwolenia, o którym mowa
w ust. 4.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) gatunki lub grupy gatunków zwie-
rzàt zaliczane do kategorii, o któ-
rych mowa w ust. 3,

2) warunki przetrzymywania poszcze-
gólnych gatunków lub grup gatun-
ków zwierzàt gatunków niebez-
piecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi,

3) sposoby znakowania zwierzàt ga-
tunków niebezpiecznych dla ˝ycia
i zdrowia ludzi

— kierujàc si´ potrzebà ochrony ludzi
przed zagro˝eniami powodowanymi
przez zwierz´ta gatunków niebez-
piecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi.”;

38) w art. 83 w ust. 6 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) usuwanych na podstawie decyzji w∏aÊciwego
organu ze wzgl´du na potrzeby zwiàzane
z utrzymaniem urzàdzeƒ melioracji wodnych
szczegó∏owych.”;

39) w art. 84:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów oraz
termin ich usuni´cia, przesadzenia lub posa-
dzenia innych drzew lub krzewów ustala si´
w wydanym zezwoleniu.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Je˝eli przesadzone albo posadzone inne
drzewa lub krzewy nie zachowa∏y ˝ywotno-
Êci w okresie do 3 lat od dnia przesadzenia
lub posadzenia, posiadacz nieruchomoÊci
jest obowiàzany niezw∏ocznie do uiszcze-
nia op∏aty za usuni´cia drzew.”;

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

„3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów ziele-
ni spowodowane niew∏aÊciwym wykonaniem
zabiegów piel´gnacyjnych.”;

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

„1. Administracyjnà kar´ pieni´˝nà, o której mo-
wa w art. 88 ust. 1, ustala si´ w wysokoÊci trzy-
krotnej op∏aty za usuni´cie drzew lub krzewów
ustalonej na podstawie stawek, o których mo-
wa w art. 85 ust. 4—6.”;

42) art. 94 otrzymuje brzmienie:

„Art. 94. 1. Zadania regionalnego dyrektora
ochrony Êrodowiska w zakresie ochro-
ny przyrody na terenie parku narodo-
wego wykonuje dyrektor tego parku.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska jest organem wy˝szego stopnia
w stosunku do dyrektora parku naro-
dowego w zakresie, o którym mowa
w ust. 1.”;

43) w art. 101 w ust. 3 w pkt 1 w lit. f Êrednik zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. g i h w brzmie-
niu:

„g) architektura krajobrazu,

h) zootechnika;”;

44) w art. 103 uchyla si´ ust. 3;

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

„3. Regionalny dyrektor ochrony Êrodowiska mo-
˝e powierzyç, w drodze decyzji, dyrektorowi
parku krajobrazowego wykonywanie zadaƒ
poza granicami parku krajobrazowego zwiàza-
nych z funkcjonowaniem i ochronà obszarów
Natura 2000 oraz ochronà siedlisk przyrodni-
czych i gatunków chronionych, w zakresie
sprawowania nadzoru nad obszarem Natura
2000, ochrony siedlisk przyrodniczych, gatun-
ków roÊlin i zwierzàt oraz realizacji ustaleƒ pla-
nu ochrony lub planu zadaƒ ochronnych.”;

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

„2. Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji
i ocenie stanu oraz zachodzàcych zmian
w sk∏adnikach ró˝norodnoÊci biologicznej
i krajobrazowej, w tym typów siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunków b´dàcych przedmio-
tem zainteresowania Wspólnoty, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem typów siedlisk przyrod-
niczych i gatunków o znaczeniu prioryteto-
wym, a tak˝e na ocenie skutecznoÊci stosowa-
nych metod ochrony przyrody.”;
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47) po art. 119 dodaje si´ art. 119a w brzmieniu:

„Art. 119a. 1. Zabrania si´ rozmna˝ania zwierzàt
uzyskanych w wyniku krzy˝owania
i krzy˝owania zwierzàt, o których
mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b i
w art. 120 ust. 1, oraz zwierzàt ∏ow-
nych, ze zwierz´tami z innych ga-
tunków, a tak˝e ze zwierz´tami
z form i odmian hodowlanych, bez
zezwolenia Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1, powinien
zawieraç odpowiednio:

1) imi´, nazwisko i adres albo na-
zw´ i siedzib´ wnioskodawcy;

2) cel wykonania wnioskowanych
dzia∏aƒ;

3) nazw´ gatunku lub gatunków,
w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, je-
˝eli polska nazwa istnieje, których
b´dà dotyczyç dzia∏ania;

4) liczb´ osobników, których doty-
czy wniosek;

5) okreÊlenie miejsca i czasu wyko-
nania dzia∏aƒ;

6) Êwiadectwo pochodzenia;

7) opini´ lub orzeczenie lekarsko-
-weterynaryjne powiatowego le-
karza weterynarii stwierdzajàce
spe∏nienie przez wnioskodawc´
warunków przetrzymywania ga-
tunków, odpowiadajàcych ich po-
trzebom biologicznym.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1,
zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo na-
zw´ i siedzib´ wnioskodawcy;

2) nazw´ gatunku lub gatunków,
w j´zyku ∏aciƒskim i polskim, je-
˝eli polska nazwa istnieje, których
b´dà dotyczyç dzia∏ania;

3) liczb´ osobników, których doty-
czy zezwolenie;

4) okreÊlenie miejsca i czasu oraz
warunków wykonania dzia∏aƒ,
których dotyczy zezwolenie;

5) okreÊlenie terminu z∏o˝enia infor-
macji o wykorzystaniu zezwole-
nia.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodo-
wiska:

1) odmawia wydania zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1, je˝eli
wnioskodawca by∏ skazany pra-
womocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo majàce zwiàzek
z przewo˝eniem przez granic´
paƒstwa, przetrzymywaniem,
prowadzeniem hodowli, rozmna-

˝aniem i sprzeda˝à na terenie
kraju gatunków, o których mowa
w art. 49 pkt 1 lit. a i b i w art. 120
ust. 1, oraz zwierzàt ∏ownych,
w okresie 3 lat od dnia uprawo-
mocnienia si´ wyroku;

2) mo˝e odmówiç wydania zezwole-
nia, o którym mowa w ust. 1, je-
˝eli wnioskowana czynnoÊç stwa-
rza zagro˝enie dla rodzimych ga-
tunków lub siedlisk przyrodni-
czych.

5. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodo-
wiska cofa zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, je˝eli:

1) po wydaniu zezwolenia zostanà
ujawnione okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 4, uzasadniajà-
ce odmow´ wydania zezwolenia;

2) zezwolenie zosta∏o u˝yte nie-
zgodnie z warunkami w nim za-
wartymi.”;

48) w art. 120:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Zabrania si´ wprowadzania do Êrodowiska
przyrodniczego oraz przemieszczania w tym
Êrodowisku roÊlin, zwierzàt lub grzybów ga-
tunków obcych.

2. Sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie,
prowadzenie hodowli, rozmna˝anie i sprze-
da˝ na terenie kraju roÊlin, zwierzàt lub grzy-
bów gatunków obcych, które w przypadku
uwolnienia do Êrodowiska przyrodniczego
mogà zagroziç rodzimym gatunkom lub sie-
dliskom przyrodniczym, wymaga zezwole-
nia Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodo-
wiska.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2f w brzmieniu:

„2a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wy-
daje si´ na wniosek, o którym mowa
w ust. 2b, po zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej
Rady Ochrony Przyrody, wyra˝onej w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2b. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 2, powinien zawieraç odpo-
wiednio:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´, sie-
dzib´ i adres wnioskodawcy;

2) cel wykonania wnioskowanych czynno-
Êci;

3) opis czynnoÊci, której dotyczy wniosek;

4) nazw´ gatunku lub gatunków, w j´zyku
∏aciƒskim i polskim, je˝eli polska nazwa
istnieje, których b´dà dotyczyç czynno-
Êci;

5) liczb´ lub iloÊç osobników, których doty-
czy wniosek, o ile jest to mo˝liwe do
ustalenia;

6) okreÊlenie warunków, miejsca i czasu
wykonania czynnoÊci;
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7) Êwiadectwo pochodzenia;

8) opini´ lub orzeczenie lekarsko-wetery-
naryjne powiatowego lekarza weteryna-
rii stwierdzajàce spe∏nienie przez wnios-
kodawc´ warunków przetrzymywania
gatunków, odpowiadajàcych ich potrze-
bom biologicznym.

2c. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, za-
wiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i sie-
dzib´ wnioskodawcy;

2) nazw´ gatunku lub gatunków, których
b´dà dotyczyç czynnoÊci, w j´zyku ∏aciƒ-
skim i polskim, je˝eli polska nazwa ist-
nieje;

3) liczb´ lub iloÊç osobników, których doty-
czy zezwolenie, o ile jest to mo˝liwe do
ustalenia;

4) opis czynnoÊci, na które wydaje si´ ze-
zwolenie;

5) okreÊlenie warunków, miejsca i czasu
wykonania czynnoÊci, których dotyczy
zezwolenie;

6) okreÊlenie terminu z∏o˝enia informacji
o wykorzystaniu zezwolenia.

2d. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska:

1) odmawia wydania zezwolenia, o którym
mowa w ust. 2, je˝eli wnioskodawca by∏
skazany prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo majàce zwiàzek z prze-
wo˝eniem przez granic´ paƒstwa, prze-
trzymywaniem, prowadzeniem hodowli,
rozmna˝aniem i sprzeda˝à na terenie
kraju roÊlin, zwierzàt lub grzybów gatun-
ków obcych, w okresie 3 lat od dnia
uprawomocnienia si´ wyroku;

2) mo˝e odmówiç wydania zezwolenia,
o którym mowa w ust. 2, je˝eli wniosko-
wana czynnoÊç stwarza zagro˝enie dla
rodzimych gatunków lub siedlisk przy-
rodniczych.

2e. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 2,
je˝eli:

1) po wydaniu zezwolenia zostanà ujaw-
nione okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 2d, uzasadniajàce odmow´ wyda-
nia zezwolenia;

2) zezwolenie zosta∏o u˝yte niezgodnie
z warunkami w nim zawartymi.

2f. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, list´ roÊlin, zwierzàt i grzybów
gatunków obcych, które w przypadku uwol-
nienia do Êrodowiska przyrodniczego mo-
gà zagroziç gatunkom rodzimym lub siedli-
skom przyrodniczym, kierujàc si´ potrzebà
zapewnienia ciàg∏oÊci istnienia i ochrony
ró˝norodnoÊci rodzimych gatunków roÊlin,
zwierzàt lub grzybów.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do ga-
tunków ryb, na których wprowadzanie jest
wymagane zezwolenie ministra w∏aÊciwe-
go do spraw rolnictwa, wydawane na pod-
stawie art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z póên. zm.6)) albo
art. 29 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o ry-
bo∏ówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r.
Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600
oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125).”,

d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Zakazu, o którym mowa w ust. 1, z wyjàtkiem
gatunków, które w przypadku uwolnienia do
Êrodowiska przyrodniczego mogà zagroziç ga-
tunkom rodzimym lub siedliskom przyrodni-
czym, nie stosuje si´ do wprowadzania do Êro-
dowiska przyrodniczego i przemieszczania
w tym Êrodowisku roÊlin:”;

49) w art. 126:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Odszkodowania za szkody spowodowane
przez zwierz´ta ∏owne w parku narodowym
oraz strefie ochronnej zwierzàt ∏ownych sà
pokrywane ze Êrodków parku narodowego,
a za szkody spowodowane w rezerwatach
przyrody — ze Êrodków regionalnej dyrekcji
ochrony Êrodowiska.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rolnictwa i ministrem w∏aÊciwym
do spraw rybo∏ówstwa okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb post´powania przy
szacowaniu szkód oraz sposób wyp∏aty od-
szkodowaƒ za szkody, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e wzory dokumentów doty-
czàcych szacowania szkód i wyliczania od-
szkodowaƒ oraz terminy zg∏oszenia i sza-
cowania szkody, kierujàc si´ potrzebà do-
konywania oceny rzeczywistej szkody oraz
przyj´cia wysokoÊci wyceny szkody we-
d∏ug cen rynkowych.”;

50) w art. 127:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie zg∏asza do rejestru, o którym mowa
w art. 64 ust. 1, posiadanych lub hodowla-
nych zwierzàt,”,

b) dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) posiada okazy gatunków bez zezwolenia,
o którym mowa w art. 56 ust. 2,

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087
i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.
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5) narusza zakaz, o którym mowa w art. 119a
ust. 1”;

51) w art. 128 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) bez dokumentu wymaganego na podstawie
przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1,
lub wbrew jego warunkom przewozi przez gra-
nic´ Unii Europejskiej okaz gatunku podlega-
jàcego ochronie na podstawie przepisów,
o których mowa w art. 61 ust. 1;”;

52) w art. 129 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„W razie ukarania za wykroczenie okreÊlone w art.
127 albo w art. 131 lub skazania za przest´pstwo
okreÊlone w art. 128 sàd mo˝e orzec:”;

53) art. 130 otrzymuje brzmienie:

„Art. 130. 1. Sàd dor´cza odpis wydanego prawo-
mocnego orzeczenia o przepadku
okazów gatunków:

1) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska — w przypadku gatun-
ków obj´tych ochronà na podsta-
wie przepisów prawa Unii Europej-
skiej, o których mowa w art. 61
ust. 1;

2) Generalnemu Dyrektorowi Ochro-
ny Ârodowiska — w przypadku ga-
tunków obcych;

3) regionalnemu dyrektorowi ochro-
ny Êrodowiska w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na miejsce pope∏nienia
wykroczenia lub przest´pstwa —
w przypadku gatunków rodzimych.

2. Okazy gatunków podlegajà przekaza-
niu podmiotom uprawnionym do ich
utrzymywania, wyznaczanym decyzjà
administracyjnà przez organy, o któ-
rych mowa w ust. 1.

3. Organy, o których mowa w ust. 1,
mogà zarzàdziç, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, na koszt skazanego,
odes∏anie okazów gatunków, wobec
których przepadek orzeczono, do
paƒstwa, z którego dokonano ich
przywozu.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Ârodo-
wiska mo˝e zarzàdziç, w drodze decy-
zji administracyjnej, na koszt skaza-
nego, uÊmiercenie zwierzàt gatun-
ków obcych stanowiàcych w∏asnoÊç
sprawcy.”;

54) w art. 131:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzàc dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-

kresie handlu zwierz´tami gatunków podle-
gajàcych ochronie na podstawie przepisów,
o których mowa w art. 61 ust. 1, nie posiada
lub nie przekazuje odpowiedniej dokumen-
tacji stwierdzajàcej legalnoÊç pochodzenia
zwierz´cia,”,

b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) chwyta lub zabija dziko wyst´pujàce zwie-
rz´ta, o których mowa w art. 49 pkt 1
lit. a i b przy u˝yciu urzàdzeƒ, sposobów
lub metod, o których mowa w art. 54,”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) narusza zakazy dotyczàce zwierzàt niebez-
piecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi, o któ-
rych mowa w art. 73 ust. 1,”,

d) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) nie zachowujàc nale˝ytej ostro˝noÊci do-
puszcza do ucieczki zwierz´cia z gatunku,
o którym mowa w art. 73 ust. 1 lub art. 120
ust. 2,”.

e) pkt 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9) wprowadza do Êrodowiska przyrodniczego
lub przemieszcza w tym Êrodowisku roÊliny,
zwierz´ta lub grzyby gatunków obcych,

10) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom
sprowadza do kraju, przetrzymuje, prowadzi
hodowl´, rozmna˝a lub sprzedaje na terenie
kraju roÊliny, zwierz´ta lub grzyby gatun-
ków obcych, które w przypadku uwolnienia
do Êrodowiska przyrodniczego mogà zagro-
ziç rodzimym gatunkom lub siedliskom
przyrodniczym,”;

55) po art. 131 dodaje si´ art. 131a w brzmieniu:

„Art. 131a. 1. W razie ukarania za wykroczenie
okreÊlone w art. 131 pkt 4 sàd mo˝e
orzec przepadek zwierzàt niebez-
piecznych dla ˝ycia i zdrowia ludzi.

2. Zwierz´ta, o których mowa w ust. 1,
podlegajà przekazaniu podmiotom
uprawnionym do ich utrzymywania,
wyznaczonym przez regionalnego
dyrektora ochrony Êrodowiska.”;

56) w art. 154 uchyla si´ ust. 2.

Art. 2. W ustawie 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 si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 24 w ust. 4 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Ârodowi-
ska, regionalnym dyrektorom ochrony Êrodo-
wiska i dyrektorom parków narodowych —
w celu sporzàdzania planów ochrony, planów
zadaƒ ochronnych, monitoringu i wykonywa-
nia kontroli na obszarach Natura 2000.”;

2) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Paƒstwowy zasób geodezyjny i kartograficz-
ny s∏u˝y gospodarce narodowej, obronno-
Êci paƒstwa, nauce, kulturze, ochronie przy-
rody i potrzebom obywateli.”,
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b) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Organ prowadzàcy paƒstwowy zasób geo-
dezyjny i kartograficzny udost´pnia nieod-
p∏atnie ortofotomapy, w formie cyfrowej,
oraz baz´ danych, o której mowa w art. 24
ust. 4, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony
Ârodowiska, regionalnym dyrektorom
ochrony Êrodowiska i dyrektorom parków
narodowych — w zakresie niezb´dnym dla
osiàgni´cia celów, o których mowa w art. 24
ust. 4 pkt 3.

7. Udost´pnianie nieodp∏atne, o którym mowa
w ust. 6, nie obejmuje kosztów sporzàdzenia
kopii ortofotomapy oraz kopii informacji
z bazy danych, o której mowa w art. 24
ust. 4.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066
i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 9:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zakaz wybierania i posiadania jaj i pisklàt,
wyrabiania i posiadania wydmuszek oraz
niszczenia legowisk, nor i gniazd ptasich.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Starosta mo˝e wyraziç zgod´, na okres
do 6 miesi´cy, na przetrzymywanie zwierzy-
ny, osobie, która wesz∏a w jej posiadanie
w wyniku osierocenia, wypadku lub innego
uszkodzenia cia∏a zwierzyny, majàc na uwa-
dze potrzeb´ podj´cia koniecznej opieki i le-
czenia. Zwierzyna ta powinna nast´pnie byç
przekazana uprawnionym podmiotom w ce-
lu dalszej hodowli.”;

2) w art. 44:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, po
zasi´gni´ciu opinii Paƒstwowej Rady Ochro-
ny Przyrody, mo˝e zezwoliç na dokonanie
odstrza∏u lub od∏owu zwierzyny do celów
zwiàzanych z badaniami naukowymi i edu-
kacjà, dla odbudowy populacji, zasiedlania
i reintrodukcji gatunków zwierzyny lub dla
koniecznych dzia∏aƒ w celach hodowlanych,
tak˝e w okresach ochronnych z uwagi na
brak innego zadowalajàcego rozwiàzania
oraz pod warunkiem, ˝e nie jest to szkodliwe
dla zachowania populacji danych gatunków
w stanie sprzyjajàcym ochronie w ich natu-
ralnym zasi´gu wyst´powania.”,

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

„3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, jest
wydawane na wniosek, który zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i sie-
dzib´ wnioskodawcy;

2) cel wykonania czynnoÊci;

3) liczb´ osobników, których dotyczy wnio-
sek;

4) nazw´ gatunku lub gatunków w j´zyku
polskim i ∏aciƒskim, których b´dà doty-
czyç czynnoÊci;

5) okreÊlenie sposobu, miejsca i czasu wy-
konania czynnoÊci oraz wynikajàcych
z tego zagro˝eƒ;

6) wskazanie podmiotu, który wykona
czynnoÊci.

3b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 za-
wiera:

1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i sie-
dzib´ wnioskodawcy;

2) liczb´ osobników, których dotyczy ze-
zwolenie;

3) nazw´ gatunku lub gatunków w j´zyku
polskim i ∏aciƒskim, których b´dà doty-
czyç czynnoÊci;

4) opis czynnoÊci, na które wydaje si´ ze-
zwolenie;

5) wskazanie dozwolonych Êrodków i spo-
sobów odstrza∏u lub od∏owu oraz pod-
miotów wykonujàcych te czynnoÊci;

6) wskazanie podmiotów uprawnionych
do kontroli realizacji wydanego zezwole-
nia w terenie;

7) okreÊlenie terminu z∏o˝enia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska infor-
macji o wykorzystaniu zezwolenia.”;

3) po art. 44 dodaje si´ art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. 1. Dzier˝awca lub zarzàdca obwodu ∏o-
wieckiego mo˝e dokonywaç od∏owu
drapie˝ników, o których mowa
w przepisach wydanych na podsta-
wie ust. 3, w pu∏apki ˝ywo∏owne.

2. Od∏ów, o którym mowa w ust. 1, nie
jest polowaniem w rozumieniu art. 4
ust. 2.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska, po zasi´gni´ciu opinii Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) gatunki drapie˝ników, które mogà
byç od∏awiane w pu∏apki ˝ywo∏ow-
ne,

2) warunki, czas i miejsce od∏owu,

3) rodzaje pu∏apek ˝ywo∏ownych
i warunki, jakie muszà one spe∏-
niaç, aby zapewniç selektywny
od∏ów drapie˝ników

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç huma-
nitarnego post´powania ze zwierz´-
tami.”.
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Art. 4. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65,
poz. 437, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 9a w ust. 1 po pkt 9 dodaje si´
pkt 9a w brzmieniu:

„9a) rodzinnych ogrodów dzia∏kowych;”;

2) w art. 28 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2a.

Art. 5. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 53:

a) w ust. 4:

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wojewodà, marsza∏kiem województwa
oraz starostà w zakresie zadaƒ rzàdo-
wych albo samorzàdowych, s∏u˝àcych
realizacji inwestycji celu publicznego,
o których mowa w art. 48 — w odniesie-
niu do terenów, przeznaczonych na ten
cel w planach miejscowych, które utra-
ci∏y moc na podstawie art. 67 ustawy,
o której mowa w art. 88 ust. 1;”,

— po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:

„10a) wojewodà, marsza∏kiem wojewódz-
twa, regionalnym dyrektorem ochrony
Êrodowiska oraz starostà w zakresie
zadaƒ rzàdowych albo samorzàdo-
wych, s∏u˝àcych realizacji inwestycji
celu publicznego, o których mowa
w art. 39 ust. 3 pkt 3 — w odniesieniu
do terenów, przeznaczonych na ten cel
w planach miejscowych, które utraci∏y
moc na podstawie art. 67 ustawy,
o której mowa w art. 88 ust. 1;”,

b) po ust. 5a dodaje si´ ust. 5b i 5c w brzmieniu:

„5b. Przepisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8,
nie stosuje si´ do inwestycji, dla których
przeprowadzono ocen´ oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, zgodnie
z ustawà z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach od-
dzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227), w trakcie której uzgodniono re-
alizacj´ przedsi´wzi´cia z regionalnym dy-
rektorem ochrony Êrodowiska.

5c. Niewyra˝enie stanowiska w terminie 21 dni
od dnia otrzymania projektu decyzji, o któ-
rej mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalne-
go dyrektora ochrony Êrodowiska uznaje
si´ za uzgodnienie decyzji.”;

2) w art. 60 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

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

Art. 6. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzin-
nych ogrodach dzia∏kowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419
oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) uchyla si´ art. 38.

Art. 7. Termin sk∏adania wniosków, przez jednost-
ki samorzàdu terytorialnego, o zwrot utraconych do-
chodów z bud˝etu paƒstwa z tytu∏u zwolnienia z po-
datków i op∏at, o których mowa w art. 14 ust. 13 usta-
wy z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085,
Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130,
poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966) up∏ywa z dniem
31 grudnia 2008 r.

Art. 8. Dla parków narodowych, rezerwatów przy-
rody i parków krajobrazowych utworzonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, dla których nie ustano-
wiono planu ochrony, sporzàdza si´ plan ochrony
w terminie 5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 9. Dopuszcza si´ przetrzymywanie osobników
uzyskanych w wyniku krzy˝owania zwierzàt przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy do Êmierci tych zwie-
rzàt, bez mo˝liwoÊci ich rozmna˝ania, chyba ˝e osoba
posiadajàca te zwierz´ta uzyska∏a zezwolenie, o któ-
rym mowa w art. 119a ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1.

Art. 10. Posiadacze spreparowanych zwierzàt lub
ich cz´Êci sà obowiàzani do uzyskania zezwolenia,
o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1, w okresie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 11. Posiadacz zwierz´cia, o którym mowa
w art. 73 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, z wyjàt-
kiem podmiotów, o których mowa w art. 73 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiàzany w termi-
nie 12 miesi´cy, a w odniesieniu do zwierzàt gatun-
ków zaliczonych do kategorii I w terminie 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych,
o których mowa w art. 73 ust. 11 ustawy zmienianej
w art. 1:

1) uzyskaç zezwolenie, o którym mowa w art. 73
ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz z∏o˝yç wnio-
sek o dokonanie wpisu do rejestru, o którym mo-
wa w art. 64 ust. 1 tej ustawy lub

2) przekazaç to zwierz´ podmiotowi uprawnionemu
do jego posiadania.

Art. 12. Rezerwaty przyrody utworzone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ rezerwatami
przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394
i Nr 199, poz. 1227.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227.
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Art. 13. Obszary specjalnej ochrony ptaków Natu-
ra 2000 wyznaczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stajà si´ obszarami specjalnej ochrony pta-
ków Natura 2000 w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 22 ust. 2, art. 26 oraz art. 28
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowujà moc do
czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 22 ust. 2, art. 26 oraz

art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

Art. 15. Dotychczasowe akty prawa miejscowego
wydane na podstawie art. 53 ustawy zmienianej
w art. 1 zachowujà moc na czas ich obowiàzywania.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 listo-
pada 2008 r.
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