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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I LEŚNICTWA   

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 767) 

 

 

 

Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 3 września 2008 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 863 do 

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia 

poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu 

poprawek na posiedzeniu w dniu 4 września 2008 r.  

 

wnosi: 
 
 
Wys o k i  S e j m     raczy następujące poprawki: 

1) w art. 1 w pkt 4 lit. c nadać brzmienie: 

„c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii dyrektora 
parku narodowego, może zezwolić na obszarze parku narodowego na 
odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to 
uzasadnione:  

1) potrzebą ochrony przyrody, wykonywaniem badań naukowych lub 
celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi 
lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to 
negatywnego oddziaływania na przyrodę parku narodowego lub 
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2) potrzebą realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w 

przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu 
kompensacji przyrodniczej w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708).”;”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 1 należy rozpatrywać łącznie z 
poprawkami zawartymi w pkt 2, 3, 5, 8, 11-17, 20, 22, 24 i 25.  

 

2) w art. 1 w pkt 4 w lit. d, w art. 15 w ust. 4 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie: 

 „Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po zasięgnięciu opinii regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska, może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na 
odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione 
potrzebą:”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

3) w art. 1 w pkt 4 w lit. d, w art. 15 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu 
przyrody na odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to 
uzasadnione wykonywaniem badań naukowych lub celami edukacyjnymi, 
kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu 
religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na cele ochrony 
przyrody rezerwatu przyrody.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

4) w art. 1 pkt 15 nadać brzmienie: 

„15) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:  

„Art. 27a. 1. Wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków lub specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk, zmiana jego granic lub likwidacja 
następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem 
właściwym do spraw rybołówstwa i z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw środowiska, które określa nazwę, położenie 
administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony, 
kierując się stanem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt oraz koniecznością zachowania szczególnie cennych lub 
zagrożonych składników różnorodności biologicznej. 

2. Nadzór nad obszarem Natura 2000 sprawuje właściciel lub zarządca 
dominujący pod względem nadzorowanej powierzchni obszaru. 

3. Nadzorujący obszar Natura 2000 prowadzi stały monitoring stanu 
jakości wód, jakości powietrza oraz monitoring dynamiki 
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liczebności populacji gatunków dla których utworzono obszar 
Natura 2000. 

4. Nadzorujący może i ewentualnie musi, na bazie monitoringu, 
tworzyć plan zagospodarowania podległego sobie obszaru Natura 
2000 odpowiadający wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych 
lub gatunkom tam występujących z uwzględnieniem dynamiki 
liczebności populacji tych gatunków, dla których utworzono obszar 
Natura 2000.  

5. Istniejące obecnie operaty urządzeniowe lasu, w wypadku terenów 
leśnych, oraz operaty wodnoprawne, w wypadku terenów wodnych, 
wchodzące w skład obszaru Natura 2000 są planami 
zagospodarowania podlegającymi monitoringowi. 

6. Wykonawca planu zagospodarowania obszaru Natura 2000 ponosi 
odpowiedzialność materialną za skutki realizowanego planu w 
wypadku pogorszenia stanu jakości wody, jakości powietrza i zmian 
w dynamice liczebności populacji tych gatunków dla których 
utworzono obszar Natura 2000. 

7. Wszelkie koszty monitoringu, jak i skutku działań wynikających z 
utworzonych planów zagospodarowania ponosi Skarb Państwa. 

8. Zmiana granic lub likwidacja obszaru specjalnej ochrony ptaków lub 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk następuje, jeżeli jest to 
uzasadnione naturalnymi zmianami stwierdzonymi w wyniku 
monitoringu i nadzoru, o którym mowa w art. 31, oraz po uzyskaniu 
zgody Komisji Europejskiej. 

9. Specjalne obszary ochrony siedlisk minister właściwy do spraw 
środowiska wyznacza po uzgodnieniu z Komisją Europejską w 
terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia tego obszaru przez Komisję 
Europejską jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.”;”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

 

5) w art. 1 w pkt 15, w art. 27a ust. 1 nadać brzmienie:  

„1. Wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków lub specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw 
rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa i z ministrem 
właściwym do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw środowiska, które określa nazwę, położenie 
administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony. Minister 
właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, kieruje się stanem 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt oraz koniecznością 
zachowania szczególnie cennych lub zagrożonych składników różnorodności 
biologicznej.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

6) w art. 1 w pkt 15, w art. 27a ust. 2 nadać brzmienie: 
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„2. Nadzór nad obszarem Natura 2000 lub proponowanym obszarem mającym 

znaczenie dla Wspólnoty, znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 
ust. 3 pkt 1, sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska lub na 
obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 
5.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

7) w art. 1 pkt 16 nadać brzmienie: 

„16) uchyla się art. 28 i 29;”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  

8) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt 
planu zadań ochronnych na okres do 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w 
terminie 6 lat od dnia wyznaczenia obszaru Natura 2000.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć 

 

9) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 następuje po 
uzgodnieniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli 
obszar Natura 2000 obejmuje obszar zarządzany przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Uzgodnienie następuje w drodze 
postanowienia, na które przysługuje zażalenie do ministra właściwego do 
spraw środowiska. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania projektu planu zadań ochronnych uznaje się za jego uzgodnienie.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

10) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 po ust. 6 dodać ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy obszaru zarządzanego przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zakresie zadań 
ochronnych, za których wykonywanie odpowiadać będą jednostki 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

 

 

11) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 w ust. 9 pkt 1 nadać brzmienie: 
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„1) opis granic i mapę obszaru Natura 2000;”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

12) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 w ust. 9 w pkt 4 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie: 

 „określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za 
ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań 
dotyczących:”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

13) w art. 1 w pkt 16, w art. 28 w ust. 10 w pkt 2 i 3 wyraz „posiadających” zastąpić 
wyrazami „dla których ustanowiono”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

14) w art. 1 w pkt 16, w art. 29 w ust. 8 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) opis granic i mapę obszaru Natura 2000;”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

15) w art. 1 w pkt 16, w art. 29 w ust. 8 w pkt 3 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie: 

 „określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru oraz 
spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w szczególności do:”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

16) w art. 1 w pkt 16, w art. 29 w ust. 8 w pkt 5 wyrazy „działania ochronne” zastąpić 
wyrazami „określenie działań ochronnych”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

17) w art. 1 w pkt 16, w art. 29 w ust. 8 w pkt 7 i 8 wyraz „sposoby” zastąpić wyrazami 
„określenie sposobów”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

18) w art. 1 w pkt 17 lit. b nadać brzmienie: 
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„b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe znajdującym się na obszarze Natura 2000 zadania w zakresie 
ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie 
z ustaleniami planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 
2000 uwzględnionymi w planie urządzania lasu.”;”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

19) w art. 1 pkt 35, art. 73 nadać brzmienie: 

„Art. 73. 1. Zabrania się: 
1) posiadania i przetrzymywania, 
2) sprowadzania z zagranicy, 
3) sprzedaży, wymiany, wynajmu, darowizny i użyczania 

podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania 

 - żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia 
ludzi. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie dotyczą ogrodów 
zoologicznych, cyrków i placówek naukowych prowadzących 
badania nad zwierzętami, a zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
nie dotyczą ośrodków rehabilitacji zwierząt. 

3. Gatunki zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zalicza 
się do: 

1) kategorii I – obejmującej najbardziej niebezpieczne gatunki lub 
grupy gatunków zwierząt, które z przyczyn naturalnej 
agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić 
poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; 

2) kategorii II – obejmującej pozostałe gatunki lub grupy gatunków 
zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. 

4. W stosunku do zwierząt gatunków zaliczonych do kategorii II 
regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na 
wskazane we wniosku, o którym mowa w ust. 5, miejsce ich 
przetrzymywania może zezwolić na odstępstwa od zakazów, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, może być wydane na wniosek, 
który zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska 

nazwa istnieje; 
3) liczbę osobników poszczególnych gatunków, których dotyczy 

wniosek; 
4) wskazanie miejsca przetrzymywania zwierząt, których dotyczy 

wniosek; 
5) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii stwierdzające 

spełnianie przez wnioskodawcę warunków przetrzymywania 



 7
zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi 
odpowiednich do liczby zwierząt, których dotyczy wniosek, 
oraz uniemożliwiających ich ucieczkę lub przypadkowy kontakt 
z osobami postronnymi, a także spełnienie warunków, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 2. 

6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
2) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska 

nazwa istnieje; 
3) liczbę osobników poszczególnych gatunków, których dotyczy 

zezwolenie; 
4) wskazanie miejsca przetrzymywania zwierząt, których dotyczy 

wniosek. 

7. Regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na 
miejsce przetrzymywania zwierząt może przeprowadzić kontrolę 
warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
ust. 11 pkt 2; przepisy art. 77 ust. 3-13 stosuje się odpowiednio. 

8. Jeżeli kontrola, o której mowa w ust. 7, wykaże, że posiadacz 
zwierzęcia nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 11 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony 
środowiska wzywa do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 
dni. 

9. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 
8, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje decyzję 
o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4. 

10. Do zwierząt posiadanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa 
w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64, przy czym do 
wniosku o wpis do rejestru załącza się kopię zezwolenia, o którym 
mowa w ust. 4.  

11. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia: 

1) gatunki lub grupy gatunków zwierząt zaliczane do kategorii, o 
których mowa w ust. 3, 

2) warunki przetrzymywania poszczególnych gatunków lub grup 
gatunków zwierząt  gatunków niebezpiecznych dla życia i 
zdrowia ludzi, 

3) sposoby znakowania zwierząt gatunków niebezpiecznych dla 
życia i zdrowia ludzi 

 - kierując się potrzebą ochrony ludzi przed zagrożeniami 
powodowanymi przez zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla 
życia i zdrowia ludzi.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 19 należy rozpatrywać łącznie z 
poprawkami zawartymi w pkt  21 i 26. 

 



 8
20) w art. 1 w pkt 46 w lit. b, w art. 120 w ust. 2b w pkt 6 wyrazy „określenie 

sposobu” zastąpić wyrazami „określenie warunków”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

21) w art. 1 dodać pkt 53 w brzmieniu: 

„53) dodaje się art. 131a w brzmieniu: 

„Art. 131a. 1. W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 131 pkt 4 sąd 
może orzec przepadek zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia 
ludzi. 

2. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu 
podmiotom uprawnionym do ich utrzymywania, wyznaczonym 
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

22) w art. 2 w pkt 2, w art. 40 w ust. 7 po wyrazie „oraz” dodać wyrazy „kopii 
informacji z”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

23) w art. 3 w pkt 3, w art. 44a: 

a) w ust. 1 wyrazy „art. 5” zastąpić wyrazami „ust. 3”, 

b) ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego 
Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) gatunki drapieżników, które mogą być odławiane w pułapki 
żywołowne, 

2) warunki, czas i miejsce odłowu, 

3) rodzaje pułapek żywołownych i warunki, jakie muszą one spełniać, 
aby zapewnić selektywny odłów drapieżników  

 - uwzględniając konieczność humanitarnego postępowania ze 
zwierzętami.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

 

24) w art. 8 wyraz „nieposiadających” zastąpić wyrazami „dla których nie 
ustanowiono”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
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- przyjąć  

 

25) w art. 9 wyrazy „przed wejściem” zastąpić wyrazami „przed dniem wejścia”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

26) art. 11 nadać brzmienie: 

„Art. 11. 1. Posiadacz zwierzęcia, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 
73 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiązany w terminie 12 
miesięcy, a w odniesieniu do zwierząt gatunków zaliczonych do 
kategorii I w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych, o których mowa w art. 73 ust. 11 ustawy zmienianej 
w art. 1: 

1) uzyskać zezwolenie, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy 
zmienianej w art. 1 oraz złożyć wniosek o dokonanie wpisu do 
rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1 tej ustawy lub 

2) przekazać to zwierzę podmiotowi uprawnionemu do jego 
posiadania.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 

27) w art. 15 wyrazy „1 października” zastąpić wyrazami „15 listopada”. 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  

 
 

Warszawa, dnia 4 września 2008 r. 

 

 

 Sprawozdawca Z-ca Przewodniczącego Komisji 

 

  

 /-/Jan Musiał /-/Arkadiusz Litwiński 






