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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 
 

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 20. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. – zgodnie z art. 39 ust. 2 

regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu 

tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. 

 

wnosi: 
 
 
Wys o k i  S e j m     uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie   

wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości: 

 

1) w art. 27a ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Wyznaczenie obszaru Natura 2000, 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, opis granic i mapę obszaru, cel i 
przedmiot ochrony oraz sprawującego nadzór nad obszarem, kierując się 



 2
stanem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt oraz 
koniecznością zachowania szczególnie cennych lub zagrożonych składników 
różnorodności biologicznej.”; 

- poseł D.Bąk, poseł M.Masłowska, poseł J.Gosiewski 

 

2) w art. 27a ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Nadzór nad obszarem Natura 2000 sprawuje właściwy regionalny dyrektor 
ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskiego, z zastrzeżeniem art. 32 
ust. 5 oraz dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli obszar 
Natura 2000 obejmuje obszar zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe.” 

- poseł D.Bąk, poseł M.Masłowska, poseł J.Gosiewski, poseł K.Gwiazdowski 

 
 

 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2008 r. 

 

 

 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

  

 /-/Jan Musiał /-/Marek Kuchciński 
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Projekt 
 

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2008 r.  

 

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

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 
późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1d w brzmieniu: 

„1a) gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnot Europej-
skich, zwanych dalej „Wspólnotą” – gatunek roślin lub zwierząt, który 
na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest:  

a) zagrożony, z wyjątkiem gatunków, których naturalny zasięg na 
tym terytorium jest zasięgiem krańcowym i które nie są zagrożo-
ne lub podatne na zagrożenie w zachodnim regionie palearktycz-
nym, lub  

b) podatny na zagrożenie, czyli mogący w najbliższej przyszłości 
zostać zakwalifikowanym do kategorii gatunków zagrożonych, 
jeśli czynniki będące przyczyną zagrożenia będą na niego nadal 
oddziaływać, lub 

c) rzadki, czyli o niewielkiej populacji, który nie jest obecnie zagro-
żony ani podatny na zagrożenie, ale podlega ryzyku zagrożenia ze 
względu na występowanie w obrębie ograniczonych obszarów 

 
1) Niniejsza ustawa dokonuje, w zakresie swojej regulacji, wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich: 
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 późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.); 

2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.).  

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, ustawę z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, ustawę z dnia 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.  

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 
130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.  
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geograficznych albo znaczne rozproszenie na większym obszarze, 
lub  

d) endemiczny i wymagający specjalnej uwagi ze względu na szcze-
gólny charakter jego siedliska lub potencjalne oddziaływanie jego 
eksploatacji na te siedliska lub potencjalne oddziaływanie jego 
eksploatacji na stan jego ochrony; 

1b) gatunek o znaczeniu priorytetowym – gatunek zagrożony, w odniesie-
niu do którego Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z po-
wodu wielkości jego naturalnego zasięgu mieszczącego się 
na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej; 

1c) gatunek obcy – gatunek występujący poza swoim naturalnym zasię-
giem w postaci osobników lub zdolnych do przeżycia: gamet, zarodni-
ków, nasion, jaj lub części osobników, dzięki którym mogą one roz-
mnażać się;  

1d) integralność obszaru Natura 2000 – spójność czynników strukturalnych 
i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji ga-
tunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano 
lub wyznaczono obszar Natura 2000;”,  

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2d w brzmieniu: 

„2a) krzyżowanie zwierząt – kojarzenie osobników genetycznie odmien-
nych, w tym osobników różnych gatunków; 

2b) obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny ob-
szar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, u-
tworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub 
siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin lub zwierząt, będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnot Europejskich; 

2c) obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany specjalny ob-
szar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dro-
dze decyzji, który w regionie biogeograficznym, do którego należy, w 
znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu 
właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przy-
czynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania róż-
norodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego; 
w przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach 
obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie na-
turalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub 
biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania; 

2d) obszar morski – polski obszar morski w rozumieniu ustawy z dnia 21 
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admi-
nistracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1501, z późn. zm.4));”, 

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 170, poz. 

1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 
2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.  
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„11) ogród zoologiczny – urządzony i zagospodarowany teren wraz z in-
frastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, 
gdzie są przetrzymywane oraz eksponowane publicznie przez co naj-
mniej 7 dni w roku, żywe zwierzęta gatunków dziko występujących, z 
wyjątkiem:  

a) cyrków,  

b) sklepów ze zwierzętami,  

c) miejsc, w których eksponowane są publicznie nie więcej niż 15 
gatunków tych zwierząt i łącznie nie więcej niż 50 okazów ga-
dów, ptaków i ssaków;”, 

d) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) okaz gatunku – roślinę, zwierzę lub grzyb z danego gatunku, żywe 
lub martwe, każdą ich część, formę rozwojową, jajo lub wydmuszkę, a 
także produkt pochodny również zawarty w innych towarach oraz to-
wary, które zgodnie z dołączonym dokumentem, opakowaniem, ozna-
kowaniem lub etykietą, lub zgodnie z jakimikolwiek okolicznościami 
mają zawierać lub zawierają części lub produkty pochodne z roślin, 
zwierząt, lub grzybów z danego gatunku;”, 

e) w pkt 15 uchyla się lit. c, 

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

„17a) siedlisko przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspól-
noty – siedlisko przyrodnicze, które na terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej: 

a) jest zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu lub 

b) ma niewielki zasięg naturalny w wyniku regresji lub z powodu 
ograniczonego obszaru występowania wynikającego z jego we-
wnętrznych, przyrodniczych właściwości, lub 

c) stanowi reprezentatywny przykład typowych cech regionu bioge-
ograficznego występującego w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej; 

17b) siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym – siedlisko przy-
rodnicze zagrożone zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej, za którego ochronę Wspólnota ponosi szczególną odpo-
wiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego zasięgu mieszczą-
cego się na terytorium tych państw;”; 

2) w art. 10 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Projekty planów urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu i zale-
cenia wynikające z inwentaryzacji stanu lasów w części dotyczącej otuliny 
parku narodowego wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego 
w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na 
ochronę przyrody parku narodowego. 

8. Projekty  uproszczonych planów urządzenia lasu lub zalecenia wynikające z 
inwentaryzacji stanu lasów w granicach parku narodowego wymagają 
uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustaleń tych pla-
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nów lub zaleceń z inwentaryzacji, mogących mieć negatywny wpływ na 
ochronę przyrody parku narodowego.”; 

3) w art. 13: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uznanie za rezerwat przyrody obszarów, o których mowa w ust. 1, na-
stępuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regio-
nalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, poło-
żenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele 
ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawu-
jącego nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowi-
ska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, po zasię-
gnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, może zwiększyć ob-
szar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej 
utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat został powołany – 
zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody albo zlikwidować rezerwat przy-
rody.”, 

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

„3a. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz pla-
nów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, w części doty-
czącej rezerwatu przyrody i jego otuliny, wymagają uzgodnienia z re-
gionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych 
planów, mogących mieć negatywny wpływ na cele ochrony rezerwatu 
przyrody.  

3b. Projekty planów urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu i 
zalecenia wynikające z inwentaryzacji stanu lasów w części dotyczącej 
otuliny rezerwatu przyrody wymagają uzgodnienia z regionalnym dy-
rektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogą-
cych mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody rezerwatu przyro-
dy.”; 

4) w art. 15: 

a) w ust. 1: 

– uchyla się pkt 2, 

– pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc 
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;”, 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw środowiska na obszarze parku narodowe-
go, po zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego, może zezwolić 
na odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uza-
sadnione potrzebą:  
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1) ochrony przyrody, wykonywaniem badań naukowych, celami 
edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi i 
sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to nega-
tywnego oddziaływania na przyrodę parku narodowego lub 

2) realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku 
braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompen-
sacji 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).”, 

d) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze rezerwatu przy-
rody, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowi-
ska, może zezwolić na odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 
1, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą: 

1) ochrony przyrody lub 

2) realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku 
braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompen-
sacji przyrodniczej w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

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

5) użyte w art. 15 w ust. 1 w pkt 10, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27, w art. 19 w ust. 1 
w pkt 2, w art. 83 w ust. 5 i w art. 116 w różnych przypadkach wyrazy „organ 
uznający obszar za rezerwat przyrody” lub „organ, który uznał dany obszar za 
rezerwat przyrody” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyra-
zami „regionalny dyrektor ochrony środowiska”; 

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

„7. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodaro-
wania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i 
wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej parku krajobrazowego i 
jego otuliny, wymagają uzgodnienia z właściwym miejscowo regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących 
mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku krajobrazowego.”; 

7) w art. 19: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Projekt planu ochrony, o którym mowa w ust. 1, wymaga zaopiniowa-
nia przez właściwe miejscowo rady gmin.”, 

b) uchyla się ust. 4;  
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8) w art. 20: 

a) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub ze-
wnętrznych.”, 

b) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub ze-
wnętrznych.”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Plany ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku 
krajobrazowego w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 
powinny uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Na-
tura 2000, o którym mowa w art. 28, albo zakres planu ochrony dla ob-
szaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29 .”;  

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

„2. Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, ustanawia, w drodze zarządze-
nia:  

1) minister właściwy do spraw środowiska – dla parku narodowego; 

2) regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla rezerwatu przyrody.”; 

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

„5. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 
zagospodarowania przestrzennego województw i planów zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wy-
łącznej strefy ekonomicznej, w części dotyczącej obszaru chronionego kra-
jobrazu, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć nega-
tywny wpływ na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.”; 

11) w art. 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowa-
dzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco nega-
tywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.”;  

12) w art. 25 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w 
brzmieniu: 
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atura 2000.”; 

„3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.”; 

13) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozpo-
rządzenia, typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i 
zwierząt, będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w tym 
siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, oraz 
wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 
2000, a także kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do 
uznania za obszary będące przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony 
siedlisk, mając na uwadze zachowanie poszczególnych cennych 
lub zagrożonych składników różnorodności biologicznej, na 
podstawie których jest wyznaczana sieć obszarów N

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

„3. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Mini-
strów, przekazuje Komisji Europejskiej: 

1) listę proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty; 

2) szacunek dotyczący współfinansowania przez Wspólnotę ochrony ob-
szarów wyznaczonych ze względu na typy siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunki roślin i zwierząt o znaczeniu priorytetowym; 

3) listę obszarów specjalnej ochrony ptaków.”; 

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 na-
stępuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnic-
twa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem wła-
ściwym do spraw rybołówstwa i z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia ministra wła-
ściwego 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 specjalnej ochrony ptaków lub specjalnym 
obszarem ochrony siedlisk sprawuje właściwy regionalny dyrek-
tor ochrony środowiska lub na obszarach morskich - dyrektor 
urzędu morskiego, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 5.  

3. 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 uzyska-
niu zgody Komisji Europejskiej. 

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

16) art. 28-30 otrzymują brzmienie: 

„Art. 28. 1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem spo-
rządza projekt planu zadań ochronnych na okres do 10 lat, pierw-
szy w terminie 6 lat od dnia wyznaczenia obszaru Natura 2000.  

2. Dla proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, 
znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, 
sprawujący nadzór może sporządzić projekt planu zadań ochron-
nych na okres 10 lat. 

3. Sporządzający projekt planu zadań ochronnych uwzględni w pra-
cach na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla ob-
szaru Natura 2000 udział zainteresowanych osób i podmiotów 
prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i 
siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natu-
ra 2000. 

4. Organ sporządzający projekt planu zadań ochronnych, o którym 
mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na 
zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia .... o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest spo-
rządzenie projektu. 

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze ak-
tu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochron-
nych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzy-
mania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przy-
rodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000, albo odmawia jego ustanowie-
nia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony obszaru. 
Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z 
potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin 
i zwierząt.  

6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze ak-
tu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochron-
nych dla obszaru Natura 2000, po uzgodnieniu z: 

1) dyrektorem urzędu morskiego, jeżeli obszar Natura 2000 o-
bejmuje obszar morski; 

2) dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli 
obszar Natura 2000 obejmuje obszar zarządzany przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

7. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na 
terenie więcej niż jednego województwa ustanawia, w drodze ak-
tu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalny dyrektor 
ochrony środowiska, na którego obszarze działania znajduje się 
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największa część obszaru, w porozumieniu z pozostałymi regio-
nalnymi dyrektorami ochrony środowiska. 

8. W przypadku dokonywania zmiany planu zadań ochronnych sto-
suje się przepis ust. 3. 

9. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla za-
chowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 
przedmiotami ochrony; 

3) cele działań ochronnych; 

4) działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzial-
nych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w 
szczególności działania dotyczące: 

a) ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin 
i zwierząt oraz ich siedlisk, 

b) monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitorin-
gu realizacji celów, o których mowa w pkt 3, 

c) uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwa-
runkowaniach ich ochrony; 

5) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach 
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrz-
nych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrz-
nych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania 
lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000; 

6) wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu 
ochrony dla części lub całości obszaru.  

10. Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 
2000 lub jego części: 

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

2) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku 
narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego, 
posiadających plan ochrony uwzględniający zakres, o którym 
mowa w ust. 9; 

3) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody, posiadających zadania 
ochronne uwzględniające zakres, o którym mowa w ust. 9; 
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4) znajdującego się w obszarach morskich.  

11. Akt prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dy-
rektora ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 5, traci moc 
w przypadku ustanowienia planu ochrony, o którym mowa w art. 
29. 

12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozpo-
rządzenia, dla obszaru Natura 2000: 

1) tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych,  

2) zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu za-
dań ochronnych, 

3) tryb dokonywania zmian w planie zadań ochronnych 

 – kierując się koniecznością ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, uwzględniając ich stan 
oraz warunki rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru obję-
tego planem zadań ochronnych.  

Art. 29. 1. Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części 
sporządza sprawujący nadzór nad obszarem.  

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

1) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jeżeli 
obszar Natura 2000 obejmuje obszar zarządzany przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 

2) dyrektora urzędu morskiego, jeżeli obszar Natura 2000 obej-
muje obszar morski.  

3. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze roz-
porządzenia, plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego czę-
ści na okres 20 lat, albo odmawia jego ustanowienia, jeżeli pro-
jekt planu jest niezgodny z celami ochrony obszaru, kierując się 
koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt, 
dla których wyznaczono obszar Natura 2000. 

4. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb o-
chrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i 
ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 
2000. 

5. Sporządzający projekt planu ochrony w pracach na potrzeby spo-
rządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 uwzględni 
udział zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących dzia-
łalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, 
dla których wyznaczono obszar Natura 2000.  

6. Ustanowienie planu ochrony poprzedza się przeprowadzeniem 
postępowania z udziałem społeczeństwa na zasadach określonych 
w dziale III rozdziale 3 ustawy z dnia .... o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko. 

7. W przypadku dokonywania zmiany planu ochrony dla obszaru 
Natura 2000 lub jego części stosuje się przepisy ust. 5 i 6. 

8. Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera: 

1) opis granic obszaru i mapę obszaru; 

2) identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla za-
chowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, 
oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących 
przedmiotami ochrony; 

3) warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu 
ochrony przedmiotów ochrony obszaru, zachowania integral-
ności obszaru oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, 
odnoszące się w szczególności do: 

a) innych form ochrony przyrody, pokrywających się 
z obszarem Natura 2000, 

b) zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególno-
ści terenów lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody 
dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyj-
nej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz 
obszarów wyłączonych z zalesiania,    

c) zagospodarowania obszarów morskich,  

d) gospodarowania wodami,  

e) gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, 

f) śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w któ-
rych powinna być zachowana lub odtworzona możliwość 
wędrówki ryb i innych organizmów wodnych;  

4) wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach 
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrz-
nych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrz-
nych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania 
lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyzna-
czono obszar Natura 2000; 

5) działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia właści-
wego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 
2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 
realizację; 
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6) wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących 
przedmiotami ochrony;  

7) sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich 
skutków; 

8) sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących 
przedmiotami ochrony. 

9. Zakres działań ochronnych, o których mowa w ust. 8 pkt 5, może 
obejmować w szczególności:  

1) ochronę czynną lub odtwarzanie siedlisk przyrodniczych lub 
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotem 
ochrony; 

2) utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących obszary Natu-
ra 2000; 

3) rozmieszczenie obiektów i urządzeń służących celom ochro-
ny obszaru Natura 2000; 

4) stosunki wodne, w tym gospodarowanie wodami; 

5) gospodarkę rolną, leśną i rybacką, w tym: 

a) kierunki kształtowania przestrzeni produkcyjnej, 

b) wskazanie obszarów, które powinny być zalesione, oraz 
obszarów wyłączonych z zalesiania, 

c) wskazanie śródlądowych wód powierzchniowych płyną-
cych, w których powinna być zachowana lub odtworzona 
możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych; 

6) warunki zagospodarowania terenów oraz ich użytkowania, w 
tym w zależności od potrzeb wskazanie: 

a) terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

b) lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

c) lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. 

10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozpo-
rządzenia, dla obszaru Natura 2000: 

1) tryb sporządzania projektu planu ochrony,  

2) zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu o-
chrony, 

3) tryb dokonywania zmian w planie ochrony 

 – kierując się potrzebą ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ga-
tunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, uwzględniając ich stan 
oraz warunki rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru obję-
tego planem ochrony. 
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Art. 30. 1. Plan ochrony ustanowiony dla parku narodowego, rezerwatu przy-
rody lub parku krajobrazowego położonego w granicach obszaru 
Natura 2000, uwzględniający zakres, o którym mowa w art. 29, 
staje się planem ochrony dla tej części obszaru Natura 2000. 

2. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy eko-
nomicznej w części dotyczącej istniejącego lub projektowanego 
obszaru Natura 2000 wymagają uzgodnienia z regionalnym dy-
rektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, 
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 
2000.”;  

17) w art. 32: 

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) kontroli realizacji ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych 
obszarów Natura 2000.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe znajdującym się na obszarze Natura 2000 zadania w zakre-
sie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, 
zgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych lub planu ochrony ob-
szaru Natura 2000 uwzględnionym w planie urządzenia lasu, po za-
pewnieniu środków finansowych na ten cel.”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części 
obszar parku narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem Natura 
2000 jest dyrektor parku narodowego.”; 

18) art. 33 i 34 otrzymują brzmienie: 

„Art. 33. 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mo-
gących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco 
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w 
tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków 
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 
Natura 2000 lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powią-
zania z innymi obszarami. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obsza-
rów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na li-
ście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu zatwierdzenia 
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przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla 
Wspólnoty i wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony sie-
dlisk. 

3. Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do ta-
kich dokumentów a także planowane przedsięwzięcia, które mogą 
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bez-
pośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, 
o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, wyma-
gają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na za-
sadach określonych w ustawie z dnia … o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.   

Art. 34. 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego intere-
su publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub go-
spodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy 
miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obsza-
rach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, może 
zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, mogących zna-
cząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 
2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 
ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej 
niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowa-
nia sieci obszarów Natura 2000. 

2. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy 
siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa 
w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu: 

1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym zna-
czeniu dla środowiska przyrodniczego; 

4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu 
publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.”; 

19) w art. 35: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wydając zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, właściwy miej-
scowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach mor-
skich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, w porozumieniu z za-
rządcą terenu, stosownie do skali i rodzaju negatywnego oddziaływania 
na cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin i 
sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiązując do jej 
wykonania nie później niż w terminie rozpoczęcia działań powodują-
cych negatywne oddziaływanie.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska lub dyrektor urzędu morskie-
go składa informacje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 
o: 

1) ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej, o której mowa w 
ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wydania zezwolenia, o którym 
mowa w art. 34 ust. 1, na realizację działań mogących znacząco 
negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000; 

2) wykonanej kompensacji przyrodniczej w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia realizacji działań kompensacyjnych.”, 

c) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: 

„5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska składa informacje, o których 
mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska informuje Komisję Europejską 
o ustalonym zakresie kompensacji przyrodniczej przed jej wdrożeniem 
oraz przed realizacją planu lub działania. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowe sposoby i formy składania informacji, o których mo-
wa w ust. 4, kierując się koniecznością ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk.”;  

20) art. 35a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35a. W przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach pla-
nowanych przedsięwzięć zezwolenie, o którym mowa w art. 34 
ust. 1, zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 
lub uzgodnieniem z regionalnym dyrektorem ochrony środowi-
ska, w rozumieniu ustawy z dnia … o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do de-
cyzji stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 i 35.”; 

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

„1. Na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlega ograniczeniu 
działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpie-
czeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, le-
śna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje 
znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000.”; 

22) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. 1. Jeżeli działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele 
ochrony obszaru Natura 2000 lub obszar znajdujący się na liście, 
o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zostały podjęte bez uzyska-
nia zezwolenia, o którym mowa w art. 34, lub decyzji, o której 
mowa w art. 35a, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na 
obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, 
nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyzna-
czonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia 
poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych 
na nim gatunków. 
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2. Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgod-
nie z ustaleniami planu zadań ochronnych lub planu ochrony, re-
gionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich 
– dyrektor urzędu morskiego, podejmuje czynności, o których 
mowa w ust. 1.”;  

23) art. 46 otrzymuje brzmienie: 

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

2. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i wła-
ściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, ende-
micznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem 
oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzyna-
rodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zacho-
wanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. 

3. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych 
ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego prze-
bywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane 
strefy ochrony.”; 

24) w art. 51: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

 „W stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów 
objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następują-
ce zakazy:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zrywania, niszczenia, uszkadzania, przemieszczania i hodowli;”,  

– pkt 4-6 otrzymują brzmienie: 

„4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowa-
nia i przetwarzania okazów gatunków; 

5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i da-
rowizny okazów gatunków;  

6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów 
gatunków.”, 

b) w ust. 2: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „W stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów, 
objętych ochroną gatunkową, mogą być wprowadzone, w przy-
padku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to 
zagrożenia dla dziko występujących populacji objętych ochroną 
gatunkową roślin lub grzybów, odstępstwa od zakazów, o których 
mowa w ust. 1, dotyczące:”, 
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– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) pozyskiwania gatunków roślin, o których mowa w art. 48 pkt 1 
lit. c, oraz grzybów, o których mowa w art. 50 pkt 1 lit. c, lub ich 
części i produktów pochodnych przez podmioty, które uzyskały 
zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskiwanie; 

4) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzeda-
ży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę pań-
stwa okazów gatunków, o których mowa w pkt 3.”; 

25) w art. 52:  

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt obję-
tych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone, następujące 
zakazy:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania;”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i hodowli, a 
także posiadania żywych zwierząt;”, 

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2) zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków; 

3) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form 
rozwojowych;”, 

– pkt 8-10 otrzymują brzmienie: 

„8) preparowania okazów gatunków; 

9) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i da-
rowizny okazów gatunków; 

10) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów 
gatunków;”,  

b) w ust. 2: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt obję-
tych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone, w przypadku 
braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagro-
żenia dla dziko występujących populacji zwierząt objętych o-
chroną gatunkową, odstępstwa od zakazów, o których mowa w 
ust. 1, dotyczące:”, 

– pkt 3-7 otrzymują brzmienie: 

„3) chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważ-
nione przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabłąka-
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nych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego prze-
bywania; 

4) chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im 
pomocy weterynaryjnej i przemieszczania do ośrodków rehabili-
tacji zwierząt;  

5) zapobiegania poważnym szkodom, w szczególności w gospodar-
stwach rolnych, leśnych lub rybackich; 

6) pozyskiwania okazów gatunków, o których mowa w art. 49 pkt 1 
lit. c, przez podmioty, które uzyskały zezwolenie Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora o-
chrony środowiska na to pozyskiwanie; 

7) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzeda-
ży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę pań-
stwa okazów gatunków, o których mowa w pkt 6;”, 

– dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) zbierania i przechowywania piór ptaków.”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie dotyczy ga-
tunków ptaków.”; 

26) art. 53 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 53. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, może wprowadzić na te-
renie województwa, na czas określony, w drodze aktu prawa 
miejscowego w formie zarządzenia, ochronę gatunków roślin, 
zwierząt lub grzybów nieobjętych ochroną określoną w przepi-
sach, o których mowa w art. 48-50, a także właściwe dla nich za-
kazy wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 
oraz art. 52 ust. 1, a także odstępstwa od zakazów, o których mo-
wa w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 2.”; 

27) w art. 54:  

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, a wprowadzenie do wyliczenia 
otrzymuje brzmienie: 

 „Chwytanie lub zabijanie dziko występujących zwierząt, o których 
mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b, nie może być wykonywane przy użyciu 
urządzeń, sposobów lub metod działających na dużą skalę lub niewy-
biórczo, mogących powodować lokalny zanik lub poważne zaburzenia 
populacji tych zwierząt, a w szczególności przy użyciu:”, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy połowu ryb dokony-
wanego przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charaktery-
stycznego dla prądu stałego lub impulsowego.”; 

28) w art. 56: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
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 „Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić na odstęp-
stwa od zakazów określonych 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 gatunków:”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działa-
nia może zezwolić: 

1) w stosunku do gatunków objętych ochroną częściową – na czynno-
ści podlegające zakazom, określonym w art. 51 ust. 1 i w art. 52 
ust. 1; 

2) w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą – na czynności 
podlegające zakazom, określonym 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 zastrzeżeniem ust. 4a 
i 5, mogą być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatyw-
nych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących 
populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów o-
raz:”,  

- uchyla się pkt 4, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, na odstępstwa od zakazów 
określonych w art. 52 ust. 1 pkt 6, 12 i 14 mogą być wydane w przy-
padku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagro-
żenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, 
zwierząt lub grzybów oraz wynikają z wymogów o charakterze spo-
łecznym lub gospodarczym, lub z wymogów związanych z korzystnymi 
skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt lub grzybów objętych o-
chroną gatunkową mogą być wydane, jeżeli nie spowodują zagrożenia 
dla dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwie-
rząt lub grzybów.”, 

f) w ust. 6: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wydane na 
wniosek zawierający odpowiednio:”, 

– pkt 4-7 otrzymują brzmienie: 

„4) nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w 
języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; 

5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to 
możliwe do ustalenia; 
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6) wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwyta-
nia, odławiania lub zabijania zwierząt albo sposobu zbioru roślin i 
grzybów lub sposobu wykonania innych czynności, na które mo-
że być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania 
czynności oraz wynikających z tego zagrożeń; 

7) wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzę-
ta.”, 

g) w ust. 7: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

 „Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają odpowied-
nio:”,  

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w 
języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; 

3) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie, o ile jest 
to możliwe do ustalenia;”, 

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wskazanie dozwolonych metod i sposobów chwytania, odławia-
nia lub zabijania zwierząt albo sposobów zbioru roślin i grzybów 
lub sposobów wykonania innych czynności, na które wydaje się 
zezwolenie;”, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzę-
ta;”, 

h) po ust. 7 dodaje się ust. 7a-7k w brzmieniu: 

„7a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalny dyrektor ochro-
ny środowiska mogą dokonywać kontroli spełniania warunków okre-
ślonych w wydanych przez siebie zezwoleniach, o których mowa w ust. 
1 i 2. 

7b. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne 
upoważnienie wydane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

7c. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7b, zawiera wskazanie osoby 
upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsca i za-
kresu kontroli oraz podstawy prawnej do jej wykonywania. 

7d. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do 
ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym 
mowa w ust. 7b. 

7e. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają 
prawo do: 

1) wstępu na teren należący do podmiotu kontrolowanego; 
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2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przed-
miotem kontroli; 

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, spo-
rządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpiecza-
nia tych dokumentów. 

7f. Wstęp na teren należący do podmiotu kontrolowanego oraz wykonywa-
nie czynności kontrolnych następują w obecności właściciela lub posia-
dacza nieruchomości. 

7g. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności 
protokół. 

7h. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz pod-
miot kontrolowany. 

7i. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolo-
wany protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, 
dokonując w protokole adnotacji o odmowie podpisania protokołu 
przez podmiot kontrolowany. 

7j. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być cofnięte odpowied-
nio przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalne-
go dyrektora ochrony środowiska, jeżeli podmiot, który uzyskał zezwo-
lenie, nie spełnia zawartych w nim warunków. 

7k. Potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zezwoleniem zwolnienie 
z zakazów wydane na podstawie rozporządzenia 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 późn. zm.) traktuje się w odniesieniu do okazów, dla których je 
wydano, jako zwolnienie równoważne wydanemu na podstawie ust. 1 i 
2; dotyczy ono zakazu posiadania, przetrzymywania, chowu, hodowli, 
darowizny, transportu, wwożenia i wywożenia przez 
wewnątrzwspólnotową granicę państwa oraz czynności, które zostały w 
tym zwolnieniu dopuszczone.”, 

i) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Regionalny dyrektor ochrony środowiska do dnia 31 stycznia każdego 
roku składa Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o 
wydanych w roku poprzednim zezwoleniach, o których mowa w ust. 2, 
zawierający informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 2-7, a także in-
formację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania 
warunków określonych w tych zezwoleniach.”, 

j) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska do dnia 30 czerwca każdego 
roku składa informacje, o których mowa w ust. 8, ministrowi właści-
wemu do spraw środowiska.”;  

29) w art. 60:  

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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„6. W strefach ochrony, o których mowa w ust. 3, bez zezwolenia regio-
nalnego dyrektora ochrony środowiska zabrania się:  

1) przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej 
strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obsza-
rami objętymi strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na 
podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą; 

2) wycinania drzew lub krzewów;  

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to zwią-
zane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków; 

4) wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.”, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Wydając zezwolenie na odstąpienie od zakazów, o których mowa w 
ust. 6, regionalny dyrektor ochrony środowiska kieruje się wymogami 
ochrony ostoi oraz stanowisk roślin, zwierząt lub grzybów objętych o-
chroną gatunkową.”; 

30) w art. 61: 

a) ust. 1-5 otrzymują brzmienie: 

„1. Organem zarządzającym w rozumieniu przepisów prawa Unii Europej-
skiej w zakresie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regu-
lacji handlu nimi jest minister właściwy do spraw środowiska, a orga-
nem naukowym w rozumieniu tych przepisów jest Państwowa Rada 
Ochrony Przyrody. 

2.Wywóz żywych roślin należących do gatunków objętych ochroną na 
podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, pochodzących z upra-
wy jest dozwolony na podstawie świadectw fitosanitarnych, na warun-
kach określonych w tych przepisach. 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na import żywych zwierząt lub jaj 
gatunków objętych ochroną na podstawie przepisów, o których mowa 
w ust. 1, dołącza się opinię lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne 
powiatowego lekarza weterynarii stwierdzające spełnienie przez 
importera warunków przetrzymywania tych gatunków, 
odpowiadających ich potrzebom biologicznym. 

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia lub świadectwa uprawniającego do 
eksportu okazów gatunków objętych ochroną na podstawie przepisów, 
o których mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) zezwolenie na pozyskiwanie ze środowiska okazów gatunków 
wymienionych we wniosku albo 

2) wypis z dokumentacji hodowlanej lub orzeczenie lekarsko-
weterynaryjne powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające 
urodzenie w hodowli okazów i ich przodków - w przypadku zwie-
rząt, albo 

3) oświadczenie wnioskodawcy o pochodzeniu okazów roślin z u-
prawy. 
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5. Zezwolenie lub świadectwo wymagane na podstawie przepisów, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek, po zasięgnięciu opinii 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody w przypadkach określonych prze-
pisami prawa Unii Europejskiej.”, 

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw środowiska może odmówić wydania ze-
zwolenia lub świadectwa, jeżeli importer, eksporter lub reeksporter, 
podany we wniosku o wydanie zezwolenia lub świadectwa, był skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane z narusze-
niem przepisów, o których mowa w ust. 1, w okresie 3 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska cofa zezwolenie lub świadec-
two jeżeli: 

1) po jego wydaniu zostaną ujawnione okoliczności, o których mo-
wa w ust. 7, uzasadniające odmowę wydania lub 

2) zezwolenie lub świadectwo zostało użyte niezgodnie z warunka-
mi w nim zawartymi.”; 

31) w art. 62 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Koszty transportu oraz utrzymywania żywych okazów gatunków chronio-
nych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, zatrzyma-
nych przez właściwe organy, ponosi Skarb Państwa, a ich rozliczenia doko-
nuje regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na po-
łożenie podmiotu, któremu zostały przekazane zatrzymane okazy. 

2. Okazy, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane do ogrodów bota-
nicznych, ogrodów zoologicznych lub ośrodków rehabilitacji zwierząt.”; 

32) w art. 63: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi rejestr instytucji na-
ukowych uprawnionych do przewożenia w celach naukowych przez 
granicę Unii Europejskiej bez zezwolenia wydawanego na podstawie 
przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, okazów zielnikowych lub 
okazów muzealnych zakonserwowanych, zasuszonych albo w inny spo-
sób utrwalonych lub żywego materiału roślinnego, w celu nieodpłatnej 
wymiany, użyczenia lub darowizny.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Przewożenie przez granicę Unii Europejskiej okazów, o których mowa 
w ust. 1, wymaga oznakowania etykietą opakowania, w którym okazy 
są przewożone, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 61 ust. 
1.”; 

33) w art. 64: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w Załącznikach 
A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w 
sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji 
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handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a tak-
że prowadzących ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłosze-
nia ich do rejestru.”, 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu 
żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o 
których mowa w art. 61 ust. 1;”, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Koszty związane ze znakowaniem, zgodnym z przepisami, o których 
mowa w art. 61 ust. 1, zwierząt, o których mowa w ust. 1, pokrywa po-
siadacz zwierzęcia lub prowadzący hodowlę.”;  

34) w art. 67: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zezwolenie wydaje się na wniosek, o którym mowa w ust. 3, po zasię-
gnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego 
ze względu na miejsce położenia ogrodu botanicznego lub zoologicz-
nego oraz opinii organizacji zrzeszającej przedstawicieli ogrodów bota-
nicznych lub zoologicznych, wyrażonych w terminie 30 dni od dnia o-
trzymania wniosku; niewyrażenie opinii w tym terminie uznaje się za 
opinię pozytywną.”, 

b) w ust. 4: 

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków obejmującą 
działki ewidencyjne, na których jest projektowana lokalizacja 
ogrodu botanicznego lub zoologicznego; 

2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których jest pro-
jektowana lokalizacja ogrodu botanicznego lub zoologicznego, 
albo zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie działek, na 
których jest projektowana lokalizacja ogrodu botanicznego lub 
zoologicznego, nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;”, 

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewi-
dencyjnych, na których jest projektowana lokalizacja ogrodu bo-
tanicznego lub zoologicznego.”; 

35) art. 73 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 73. 1. Zabrania się, z zastrzeżeniem ust. 2, w stosunku do żywych zwie-
rząt z gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi: 

1) posiadania i przetrzymywania; 

2) sprowadzania z zagranicy; 

3) sprzedaży, wymiany, wynajmu, darowizny i użyczania pod-
miotom nieuprawnionym do ich posiadania. 
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2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie dotyczą ogrodów 
zoologicznych, cyrków i placówek naukowych prowadzących ba-
dania nad zwierzętami, a zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
nie dotyczą ośrodków rehabilitacji zwierząt. 

3. Gatunki zwierząt, o których mowa w ust. 1, przyporządkowuje się 
do następujących kategorii: 

1) kategoria I obejmuje najbardziej niebezpieczne gatunki lub 
grupy gatunków zwierząt, które z przyczyn naturalnej agre-
sywności lub właściwości biologicznych mogą spowodować 
u człowieka uszkodzenia ciała powodujące trwałe kalectwo 
albo zgon; 

2) kategoria II obejmuje pozostałe gatunki lub grupy gatunków 
zwierząt niebezpiecznych. 

4. W stosunku do zwierząt z gatunków należących do kategorii, o 
której mowa w ust. 3 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowi-
ska właściwy ze względu na wskazane we wniosku 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 wnio-
sek, 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 z poszczególnych gatunków, których doty-
czy wniosek; 

4) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że wnio-
skodawca posiada urządzenia i wyposażenie zapewniające 
właściwe warunki przetrzymywania zwierząt z gatunków nie-
bezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi we wnioskowanej 
liczbie, uniemożliwiające ich ucieczkę lub przypadkowy kon-
takt z osobami postronnymi, a także spełnia warunki, o któ-
rych mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 
2. 

6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje, o któ-
rych mowa w ust. 5 pkt 1-3. 

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

8. W przypadku jeśli kontrola, o której mowa w ust. 7 wykaże, że 
posiadacz zwierzęcia nie wypełnia wymagań, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 2 lub 3, lub ust. 5 
pkt 4, regionalny dyrektor ochrony środowiska wzywa do usunię-
cia nieprawidłowości w terminie 14 dni. 
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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. 3, 
wskazując termin przekazania zwierzęcia oraz podmiot, który 
może zwierzę przejąć nieodpłatnie. 

10. Do zwierząt posiadanych na podstawie zezwolenia, o którym 
mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 dotyczą-
ce rejestracji, 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 rozpo-
rządzenia: 

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

2) warunki, jakie trzeba spełnić w odniesieniu do poszczegól-
nych gatunków lub grup gatunków aby uzyskać zezwolenie, 
o którym mowa w ust. 4, w tym dotyczące zasad utrzymywa-
nia i podmiotów uprawnionych do przetrzymywania zwierząt 
z gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, 

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

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

36) w art. 83 w ust. 6 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 10 w 
brzmieniu: 

„10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrze-
by związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.”; 

37) w art. 84 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, 
przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w 
wydanym zezwoleniu.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Jeżeli przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie za-
chowały żywotności w okresie krótszym niż 3 lata od dnia przesadzenia 
lub posadzenia, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie 
do uiszczenia opłaty za usunięcia drzew.”; 

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

„3) zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaści-
wym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.”; 

39) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, ustala się w 
wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na 
podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4 – 6.”; 

40) art. 94 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 94. 1. Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie 
ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje dyrek-
tor tego parku. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego 
stopnia w stosunku do dyrektora parku narodowego w zakresie, o 
którym mowa w ust.1.”; 

41) w art. 101 w ust. 3 w pkt 1 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. 
g i h w brzmieniu: 

„g) architektura krajobrazu, 

h) zootechnika;”; 

42) w art. 103 uchyla się ust. 3; 

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

„3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może powierzyć, w drodze decyzji, 
dyrektorowi parku krajobrazowego wykonywanie zadań poza granicami 
parku krajobrazowego w zakresie związanym z funkcjonowaniem i ochroną 
obszarów Natura 2000 oraz ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków 
chronionych, w zakresie sprawowania nadzoru nad obszarem Natura 2000, 
ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz realizacji 
ustaleń planu ochrony lub planu zadań ochronnych.”; 

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

„2. Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzą-
cych zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w 
tym typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem typów sie-
dlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, a także na 
ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody.”;  

45) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu: 

„Art. 119a. 1. Zabrania się rozmnażania zwierząt uzyskanych w wyniku krzy-
żowania i krzyżowania zwierząt, o których mowa w art. 49 pkt 1 
lit. a i b i w art. 120 ust. 1, oraz zwierząt łownych, ze zwierzętami 
z innych gatunków, a także ze zwierzętami z form i odmian ho-
dowlanych, bez zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska.  

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powi-
nien zawierać odpowiednio: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 

2) cel wykonania wnioskowanych działań; 

3) nazwę gatunku lub gatunków, w języku łacińskim i polskim, 
jeżeli polska nazwa istnieje, których będą dotyczyć działania; 
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4) liczbę osobników, których dotyczy wniosek; 

5) określenie miejsca i czasu wykonania działań; 

6) świadectwo pochodzenia; 

7) opinię lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne powiatowego 
lekarza weterynarii stwierdzające spełnienie przez wniosko-
dawcę warunków przetrzymywania gatunków, odpowiadają-
cych ich potrzebom biologicznym. 

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

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 

2) nazwę gatunku lub gatunków, w języku łacińskim i polskim, 
jeżeli polska nazwa istnieje, których będą dotyczyć działania; 

3) liczbę osobników, których dotyczy zezwolenie; 

4) określenie miejsca i czasu oraz warunków wykonania dzia-
łań, których dotyczy zezwolenie; 

5) określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu ze-
zwolenia. 

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska: 

1) odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeże-
li wnioskodawca był skazany prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo mające związek z przewożeniem przez gra-
nicę państwa, przetrzymywaniem, prowadzeniem hodowli, 
rozmnażaniem i sprzedażą na terenie kraju gatunków, o któ-
rych mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b i w art. 120 ust. 1, oraz 
zwierząt łownych, w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia 
się wyroku; 

2) może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 
1, jeżeli wnioskowana czynność stwarza zagrożenie dla ro-
dzimych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.  

5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska cofa zezwolenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) po wydaniu zezwolenia zostaną ujawnione okoliczności, o 
których mowa w ust. 4, uzasadniające odmowę wydania ze-
zwolenia; 

2) zezwolenie zostało użyte niezgodnie z warunkami w nim za-
wartymi.”; 

46) w art. 120: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz prze-
mieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków 
obcych. 

2. Sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozm-
nażanie i sprzedaż na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatun-
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ków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodni-
czego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodni-
czym, wymaga zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2f w brzmieniu: 

„2a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek, o któ-
rym mowa w ust. 2b, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody, wyrażonej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

2b. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, powinien 
zawierać odpowiednio: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodaw-
cy; 

2) cel wykonania wnioskowanych czynności; 

3) opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie; 

4) nazwę gatunku lub gatunków, w języku łacińskim i polskim, jeże-
li polska nazwa istnieje, których będą dotyczyć czynności; 

5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to 
możliwe do ustalenia; 

6) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonania czynności; 

7) świadectwo pochodzenia; 

8) opinię lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne powiatowego leka-
rza weterynarii stwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę wa-
runków przetrzymywania gatunków, odpowiadających ich po-
trzebom biologicznym. 

2c. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 

2) nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć czynności, 
w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; 

3) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie, o ile jest 
to możliwe do ustalenia; 

4) opis czynności, na które wydaje się zezwolenie; 

5) określenie warunków, miejsca  i czasu wykonania czynności, któ-
rych dotyczy zezwolenie; 

6) określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwole-
nia. 

2d. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska: 

1) odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli 
wnioskodawca był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo mające związek z przewożeniem przez granicę pań-
stwa, przetrzymywaniem, prowadzeniem hodowli, rozmnażaniem 
i sprzedażą na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatun-
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ków obcych, w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyro-
ku; 

2) może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, je-
żeli wnioskowana czynność stwarza zagrożenie dla rodzimych 
gatunków lub siedlisk przyrodniczych. 

2e. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska cofa zezwolenie, o którym 
mowa w ust. 2, jeżeli: 

1) po wydaniu zezwolenia zostaną ujawnione okoliczności, o których 
mowa w ust. 2d, uzasadniające odmowę wydania zezwolenia; 

2) zezwolenie zostało użyte niezgodnie z warunkami w nim zawar-
tymi. 

2f. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę 
roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwol-
nienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzi-
mym lub siedliskom przyrodniczym, kierując się potrzebą zapewnienia 
ciągłości istnienia i ochrony różnorodności rodzimych gatunków roślin, 
zwierząt lub grzybów.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do gatunków ryb, na których wpro-
wadzanie jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw 
rolnictwa, wydawane na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 
późn. zm.5)) albo art. 29 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołów-
stwie (Dz.U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.6)).”, 

d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „Zakazu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem gatunków, które w 
przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, nie stosuje się do 
wprowadzania do środowiska przyrodniczego i przemieszczania w tym 
środowisku roślin:”; 

47) w art. 126:  

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w par-
ku narodowym oraz strefie ochronnej zwierząt łownych są pokrywane 
ze środków parku narodowego, a za szkody spowodowane w rezerwa-
tach przyrody – ze środków regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.”, 

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 
220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.  
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„11. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rybo-
łówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy sza-
cowaniu szkód oraz sposób wypłaty odszkodowań za szkody, o których 
mowa w ust. 1, a także wzory dokumentów dotyczących szacowania 
szkód i wyliczania odszkodowań oraz terminy zgłoszenia i szacowania 
szkody, kierując się potrzebą dokonywania oceny rzeczywistej szkody 
oraz przyjęcia wysokości wyceny szkody według cen rynkowych.”;  

48) w art. 127: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1, posiadanych 
lub hodowlanych zwierząt,”, 

b) dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

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

5) narusza zakaz, o którym mowa w art. 119a ust. 1”; 

49) w art. 128 pkt 1otrzymuje brzmienie: 

„1) bez dokumentu wymaganego na podstawie przepisów, o których mowa w 
art. 61 ust. 1, lub wbrew jego warunkom przewozi przez granicę Unii Euro-
pejskiej okaz gatunku podlegającego ochronie na podstawie przepisów, o 
których mowa w art. 61 ust. 1;”; 

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

 „W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 127 albo w art. 131 lub 
skazania za przestępstwo określone w art. 128 sąd może orzec:”; 

51) art. 130 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 130. 1. Sąd doręcza odpis wydanego prawomocnego orzeczenia o prze-
padku okazów gatunków: 

1) ministrowi właściwemu do spraw środowiska – w przypadku 
gatunków objętych ochroną na podstawie przepisów prawa 
Unii Europejskiej, o których mowa w art. 61 ust. 1; 

2) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska – w przy-
padku gatunków obcych; 

3) regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu 
ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia lub prze-
stępstwa – w przypadku gatunków rodzimych. 

2. Okazy gatunków podlegają przekazaniu podmiotom uprawnio-
nym do ich utrzymywania, wyznaczanym decyzją administracyj-
ną przez organy, o których mowa w ust. 1. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą zarządzić, w drodze de-
cyzji administracyjnej, na koszt skazanego, odesłanie okazów ga-
tunków, wobec których przepadek orzeczono, do państwa, z któ-
rego dokonano ich przywozu. 
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4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zarządzić, w dro-
dze decyzji administracyjnej, na koszt skazanego, uśmiercenie 
zwierząt gatunków obcych stanowiących własność sprawcy.”; 

52) w art. 131: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami ga-
tunków podlegających ochronie na podstawie przepisów, o których 
mowa w art. 61 ust. 1, nie posiada lub nie przekazuje odpowiedniej do-
kumentacji stwierdzającej legalność pochodzenia zwierzęcia,”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta, o których mowa w art. 
49 pkt 1 lit. a i b przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod, o których 
mowa w art. 54,”, 

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) narusza zakazy dotyczące zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia 
ludzi, o których mowa w art. 73 ust. 1,”, 

d) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) nie zachowując należytej ostrożności dopuszcza do ucieczki zwierzę-
cia z gatunku, o którym mowa w art. 73 ust. 1 lub art. 120 ust. 2,”. 

e) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9) wprowadza do środowiska przyrodniczego lub przemieszcza w tym 
środowisku rośliny, zwierzęta lub grzyby gatunków obcych, 

10) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom sprowadza do kraju, prze-
trzymuje, prowadzi hodowlę, rozmnaża lub sprzedaje na terenie kraju 
rośliny, zwierzęta lub grzyby gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym 
gatunkom lub siedliskom przyrodniczym,”. 

 

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 się następujące zmiany:  

1) w art. 24 w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w 
brzmieniu: 

„3) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom 
ochrony środowiska i dyrektorom parków narodowych – w celu sporządza-
nia planów ochrony, planów zadań ochronnych, monitoringu i wykonywa-
nia kontroli na obszarach Natura 2000.”; 

2) w art. 40: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce naro-
dowej, obronności państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody i po-
trzebom obywateli.”, 

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udo-
stępnia nieodpłatnie ortofotomapy, w formie cyfrowej, oraz bazę da-
nych, o której mowa w art. 24 ust. 4, Generalnemu Dyrektorowi Ochro-
ny Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony środowiska i dyrek-
torom parków narodowych – w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia ce-
lów, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 3. 

7. Udostępnianie nieodpłatne, o którym mowa w ust. 6, nie obejmuje kosz-
tów sporządzenia kopii ortofotomapy oraz bazy danych, o której mowa 
w art. 24 ust. 4.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, 
poz. 1066, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 
1238) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zakaz wybierania i posiadania jaj i piskląt, wyrabiania i posiadania wy-
dmuszek oraz niszczenia legowisk, nor i gniazd ptasich.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Starosta może wyrazić zgodę, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymy-
wanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osie-
rocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na 
uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia. Zwierzyna ta 
powinna następnie być przekazana uprawnionym podmiotom w celu 
dalszej hodowli.”; 

2) w art. 44: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Pań-
stwowej Rady Ochrony Przyrody, może zezwolić na dokonanie odstrza-
łu lub odłowu zwierzyny do celów związanych z badaniami naukowymi 
i edukacją, dla odbudowy populacji, zasiedlania i reintrodukcji gatun-
ków zwierzyny oraz reintrodukcji gatunków zwierzyny lub dla ko-
niecznych działań w celach hodowlanych, także w okresach ochron-
nych z uwagi na brak innego zadowalającego rozwiązania oraz pod wa-
runkiem, że nie jest to szkodliwe dla zachowania populacji danych ga-
tunków w stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu 
występowania.”, 

b) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
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„3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, jest wydawane na wniosek, któ-
ry zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 

2) cel wykonania czynności; 

3) liczbę osobników, których dotyczy wniosek; 

4) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, któ-
rych będą dotyczyć czynności; 

5) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonania czynności oraz 
wynikających z tego zagrożeń; 

6) wskazanie podmiotu, który wykona czynności. 

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

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 

2) liczbę osobników, których dotyczy zezwolenie; 

3) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, któ-
rych będą dotyczyć czynności; 

4) opis czynności, na które wydaje się zezwolenie; 

5) wskazanie dozwolonych środków i sposobów odstrzału lub odło-
wu oraz podmiotów wykonujących te czynności; 

6) wskazanie podmiotów uprawnionych do kontroli realizacji wyda-
nego zezwolenia w terenie; 

7) określenie terminu złożenia ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska informacji o wykorzystaniu zezwolenia.”; 

3) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: 

„Art. 44a. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może dokonywać 
odłowu drapieżników, o których mowa w przepisach wydanych 
na podstawie art. 5, w pułapki żywołowne. 

2. Odłów, o którym mowa w ust. 1, nie jest polowaniem w rozumie-
niu art. 4 ust. 2. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii 
Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządze-
nia, gatunki drapieżników, warunki, czas i miejsce odłowu, o któ-
rym mowa w ust. 1, rodzaje stosowanych pułapek żywołownych i 
normy jakie muszą one spełniać, aby zapewnić selektywny odłów 
drapieżników uwzględniając konieczność humanitarnego postę-
powania ze zwierzętami.”. 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 
2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818, Nr 173, poz. 1218 oraz 
z 2008 r. Nr 63, poz. 394) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 9a w ust. 1 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 
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„9a) rodzinnych ogrodów działkowych;”;  

2) w art. 28 w ust. 1 uchyla się pkt 2a.  

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, 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 oraz 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 53: 

a) w ust. 4: 

- pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie 
zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji in-
westycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 – w odnie-
sieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miej-
scowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której 
mowa w art. 88 ust. 1;”, 

- dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) wojewodą, marszałkiem województwa, regionalnym dyrekto-
rem ochrony środowiska oraz starostą w zakresie zadań rządo-
wych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu 
publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesie-
niu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejsco-
wych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której 
mowa w art. 88 ust. 1;”, 

b) dodaje się ust. 5b i 5c w brzmieniu: 

„5b. Przepisów, o których mowa w ust. 4 pkt 8, nie stosuje się do inwesty-
cji, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia ………. o udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. Nr …, poz. …), w trakcie którego uzgodniono realizację 
przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.  

5c. Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projek-
tu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.”; 

2) w art. 60 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

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

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 
169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) uchyla się art. 38.  
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Art. 7. 

Termin składania wniosków, przez jednostki samorządu terytorialnego, o zwrot utra-
conych dochodów z budżetu państwa z tytułu zwolnienia z podatków i opłat, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 145, poz. 1623 i Nr 
110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 i Nr 203, poz. 1966) upływa z dniem 31 grudnia 2008 r. 

 

Art. 8. 

Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych utworzo-
nych przed dniem wejścia w życie ustawy, nieposiadających planu ochrony, sporzą-
dza się plan ochrony w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

 

Art. 9. 

Dopuszcza się przetrzymywanie osobników uzyskanych w wyniku krzyżowania 
zwierząt przed wejściem w życie ustawy do śmierci tych zwierząt, bez możliwości 
ich rozmnażania, chyba że osoba posiadająca te zwierzęta uzyskała zezwolenie, o 
którym mowa w art. 119a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

 

Art. 10. 

Posiadacze spreparowanych zwierząt lub ich części są obowiązani do uzyskania ze-
zwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w okresie roku 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

 

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 z 
gatunków należących do kategorii I w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w 
życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 73 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 
1: 

1) uzyskać zezwolenie i złożyć wniosek o rejestrację, o których mowa w art. 
73 ust. 4 i 10 ustawy zmienianej w art. 1 lub 

2) przekazać to zwierzę podmiotowi uprawnionemu do jego posiadania, lub 

3) złożyć wniosek do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wskazanie 
podmiotu, do którego zwierzę to może zostać nieodpłatnie przekazane, przy 
czym do wniosku tego załącza się informacje, o których mowa w art. 64 ust. 
4 pkt 2-9 ustawy zmienianej w art. 1. 

2. W przypadku odmowy wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 73 ust. 4 u-
stawy zmienianej w art. 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska wskazuje 
podmiot przejmujący nieodpłatnie zwierzę w terminie miesiąca od dnia upra-
womocnienia się decyzji. 
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Art. 12. 

Rezerwaty przyrody utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy stają się rezer-
watami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.  

 

Art. 13. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2, art. 26 
oraz art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w 
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 2, art. 26 oraz 
art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

 

Art. 14. 

Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 53 ustawy zmie-
nianej w art. 1 zachowują moc na czas ich obowiązywania. 

 

Art. 15. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.  

 

 


