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do ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. 

 

o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 155) 

 
 
 
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z  2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.) 
 

Art. 3. 
Cele ochrony przyrody są realizowane przez: 

1)   uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa, 
programach ochrony środowiska przyjmowanych przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategiach 
rozwoju województw, planach zagospodarowania przestrzennego województw, 
strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i 
planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz w działalności gospodarczej i 
inwestycyjnej; 

2)   obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody; 
3)   opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlegających 

ochronie prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migracji 
gatunków chronionych; 

[4)   realizację krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz z programem działań;] 

<4) realizację programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz z planem działań;> 

5)   prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie 
ochrony przyrody; 

6)   prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody. 
 

Art. 5. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
  1)   gatunek - zarówno gatunek w znaczeniu biologicznym, jak i każdą niższą od gatunku 

biologicznego jednostkę systematyczną, populację, a także mieszańce tego gatunku w 
pierwszym lub drugim pokoleniu, z wyjątkiem form, ras i odmian udomowionych, 
hodowlanych lub uprawnych; 

  1a)  gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty - gatunek roślin lub zwierząt, 
który na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest: 
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a)  zagrożony, z wyjątkiem gatunków, których naturalny zasięg na tym terytorium jest 
zasięgiem krańcowym i które nie są zagrożone lub podatne na zagrożenie w 
zachodnim regionie palearktycznym, 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 zagrożony ani podatny na 
zagrożenie, ale podlega ryzyku zagrożenia ze względu na występowanie w obrębie 
ograniczonych obszarów geograficznych albo znaczne rozproszenie na większym 
obszarze, lub 

d)  endemiczny i wymagający specjalnej uwagi ze względu na szczególny 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 odniesieniu do którego 
Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego 
zasięgu mieszczącego się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej; 

  1c)  gatunek obcy - gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem w postaci 
osobników lub zdolnych do przeżycia: gamet, zarodników, nasion, jaj lub części 
osobników, dzięki którym mogą one rozmnażać się; 

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

  2)   korytarz ekologiczny - obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów; 
  2a)  krzyżowanie zwierząt - kojarzenie osobników genetycznie odmiennych, w tym 

osobników różnych gatunków; 
  2b)  obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony 

siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony 
populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty; 

  2c)  obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany specjalny obszar ochrony 
siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze 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 przyczynić się do 
spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w 
obrębie danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków zwierząt 
występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest 
obszar w obrębie naturalnego 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 administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)); 

  3)   obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa 
Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu 
gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego 
życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju; 

  4)   ochrona częściowa - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczającą 
możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków 
lub ich części; 
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  5)   ochrona czynna - stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu 
przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów; 

  6)   ochrona ex situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich 
naturalnego występowania oraz ochronę skał, skamieniałości i minerałów w miejscach 
ich przechowywania; 

  7)   ochrona in situ - ochronę gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także elementów 
przyrody nieożywionej, w miejscach ich naturalnego występowania; 

  8)   ochrona krajobrazowa - zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu; 
  9)   ochrona ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w 

stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów 
przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków - całoroczną 
ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju; 

  10)  ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną 
i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy 
roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz 
prowadzenia badań naukowych i edukacji; 

  11)  ogród zoologiczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą 
techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie są przetrzymywane oraz 
eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku, żywe zwierzęta gatunków dziko 
występujących, z wyjątkiem: 
a)  cyrków, 
b)  sklepów ze zwierzętami, 
c)  miejsc, w których eksponowanych jest publicznie nie więcej niż 15 gatunków tych 

zwierząt i łącznie nie więcej niż 50 okazów gadów, ptaków i ssaków; 
  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 towary, które zgodnie z dołączonym dokumentem, 
opakowaniem, oznakowaniem lub etykietą, lub jeżeli wynika to z jakichkolwiek innych 
okoliczności, mają zawierać lub zawierają części lub produkty pochodne z roślin, 
zwierząt, lub grzybów z danego gatunku; 

  12)  ostoja - miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów 
zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków; 

  13)  ośrodek rehabilitacji zwierząt - miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i 
rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka 
w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego; 

  14)  otulina - strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną 
indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami 
zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka; 

  15)  pozyskiwanie: 
a)  zbiór roślin lub grzybów gatunków chronionych lub ich części ze stanowisk 

naturalnych do celów gospodarczych, 
b)  chwytanie, łowienie lub zbieranie zwierząt gatunków chronionych lub ich części i 

produktów pochodnych do celów gospodarczych, 
c)  (uchylona); 

<15a) roślina, zwierzę lub grzyb dziko występujący – roślinę, zwierzę lub grzyba:  

a) niepochodzące z uprawy lub hodowli,  
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b) wprowadzone do środowiska przyrodniczego w celu odbudowy lub zasilenia 
populacji;> 

  16)  różnorodność biologiczna - zróżnicowanie żywych organizmów występujących w 
ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów; 

  17)  siedlisko przyrodnicze - obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub 
antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne; 

  17a) siedlisko przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty - siedlisko 
przyrodnicze, które na terytorium państw członkowskich 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 wewnętrznych, przyrodniczych właściwości, lub 
c)  stanowi reprezentatywny przykład typowych cech regionu biogeograficznego 

występującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 
  17b) siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym - siedlisko przyrodnicze zagrożone 

zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę 
Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego 
zasięgu mieszczącego się na terytorium tych państw; 

  18)  siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów - obszar występowania roślin, 
zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju; 

  19)  specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa 
Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji 
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych 
gatunków; 

  20)  środowisko przyrodnicze - krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz 
naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich 
roślinami, zwierzętami i grzybami; 

  21)  tereny zieleni - tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z 
nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej 
zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, 
a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, 
jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, 
zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom 
kolejowym i przemysłowym; 

  22)  udostępnianie - umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych 
oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych, 
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych; 

  22)   udostępnianie - umożliwianie korzystania z parku narodowego, rezerwatu przyrody lub 
niektórych ich obszarów i obiektów w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych; 

  23)  walory krajobrazowe - wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz 
związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły 
przyrody lub działalność człowieka; 

  24)  właściwy stan ochrony gatunku - sumę oddziaływań na gatunek, mogącą w dającej się 
przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność jego populacji na 
terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu tego 
gatunku, przy której dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku wskazują, że 
gatunek jest trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg 
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gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego gatunku 
istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało; 

  25)  właściwy stan ochrony siedliska przyrodniczego - sumę oddziaływań na siedlisko 
przyrodnicze i jego typowe gatunki, mogącą w dającej się przewidzieć przyszłości 
wpływać na naturalne rozmieszczenie, strukturę, funkcje lub przeżycie jego typowych 
gatunków na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego 
zasięgu tego siedliska, przy której naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary 
zajęte przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, 
struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, istnieją 
i prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajdują się 
we właściwym stanie ochrony; 

  26)  wstęp do parku narodowego albo rezerwatu przyrody - wejście lub wjazd na obszar 
objęty ochroną ścisłą lub czynną w celu naukowym, edukacyjnym, turystycznym lub 
rekreacyjnym; 

  27)  zadrzewienie - drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub 
krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.3)), wraz z terenem, na 
którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele 
ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe; 

  28)  zagrożenie wewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech 
fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej 
przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, 
wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka w granicach obszarów 
lub obiektów podlegających ochronie prawnej; 

  29)  zagrożenie zewnętrzne - czynnik mogący wywołać niekorzystne zmiany cech 
fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów, tworów i składników chronionej 
przyrody, walorów krajobrazowych oraz przebiegu procesów przyrodniczych, 
wynikający z przyczyn naturalnych lub z działalności człowieka, mający swoje źródło 
poza granicami obszarów lub obiektów podlegających ochronie prawnej. 

 
Art. 28. 

1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań 
ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia 
zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków. 

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 ochronnych na okres 10 lat. 

3. Sporządzający projekt planu zadań ochronnych, o którym mowa w ust. 1, umożliwi 
zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 
2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu. 

4. 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 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w 
postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu. 
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5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w 
formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się 
koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 
Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb 
ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt. 

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. 
Zajęcie stanowiska 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. 

6. (uchylony). 
7. 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. 

7. (uchylony). 
8. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na terenie więcej niż jednego 

województwa ustanawiają wspólnie, w drodze aktu prawa miejscowego w formie 
zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania 
znajdują się części tego obszaru. 

9. W przypadku dokonywania zmiany planu zadań ochronnych stosuje się przepisy ust. 3 i 4. 
10. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera: 

  1)   opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000; 
  2)   identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk 
będących przedmiotami ochrony; 

  3)   cele działań ochronnych; 
  4)   określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 
a)  ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich 

siedlisk, 
b)  monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów, o 

których mowa w pkt 3, 
c)  uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich 

ochrony; 
  5)   wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz 
planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 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. 

11. 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; 
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  2)   pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu 
przyrody lub parku krajobrazowego, dla których ustanowiono plan ochrony 
uwzględniający zakres, o którym mowa w ust. 10; 

  3)   pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego lub 
rezerwatu przyrody, dla których ustanowiono zadania ochronne uwzględniające 
zakres, o którym mowa w ust. 10; 

[3a)   pokrywającego się w całości lub w części z obszarem nadleśnictwa, dla którego 
ustanowiony plan urządzenia lasu został poddany ocenie oddziaływania na 
środowisko;] 

<3a) pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie 
nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu uwzględnia zakres, 
o którym mowa w ust. 10;> 

  4)   znajdującego się w obszarach morskich. 
<11a. Projekt planu urządzenia lasu, o którym mowa w ust. 11 pkt 3a, wymaga 

uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części pokrywającego się w całości lub 
w części z obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa. 

11b. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 11a, dokonuje się w drodze postanowienia, na 
które przysługuje zażalenie do ministra właściwego do spraw środowiska. W 
przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane. 

11c. Minister właściwy do spraw środowiska rozpatrując zażalenie zasięga opinii 
właściwej regionalnej rady ochrony przyrody. Zajęcie stanowiska następuje w 
terminie 30 dni. 

11d. W przypadku, gdy projekt planu urządzenia lasu, o którym mowa w ust. 11 pkt 3a, 
obejmuje obszar Natura 2000 lub jego część, położony na obszarze dwóch albo więcej 
województw do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 11a, stosuje się odpowiednio art. 
57 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko.> 

12. Akt prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, o którym mowa w ust. 5, traci moc w przypadku ustanowienia planu 
ochrony, o którym mowa w art. 29. 

13. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla obszaru 
Natura 2000: 

  1)   tryb sporządzania projektu planu zadań ochronnych, 
  2)   zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu zadań 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 objętego planem zadań ochronnych. 

 
Art. 48. 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 
  1)   [gatunki dziko występujących roślin:] <gatunki roślin:> 
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a)  objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony 
czynnej, 

b)  objętych ochroną częściową, 
c)  objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich 

pozyskiwania, 
d)  wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, 

  [2)   zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin, wybrane 
spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazów, wybrane 
spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2,] 

<2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy wybrane 
spośród zakazów, o  których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów 
wybrane spośród odstępstw, o których mowa w  art. 51 ust. 2,> 

  3)   sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony 
- kierując się potrzebą ochrony dziko występujących roślin, ich siedlisk, ostoi lub stanowisk 

oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także biorąc pod uwagę 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. 

 
Art. 49. 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

  1)   [gatunki dziko występujących:] <gatunki:>  
a)  zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających 

ochrony czynnej, 
b)  zwierząt objętych ochroną częściową, 
c)  zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich 

pozyskiwania, 
[d)  ptaków, które mogą być sprzedawane, transportowane i przetrzymywane w celach 

handlowych, jeżeli zostały legalnie upolowane,] 
e)  zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego 

przebywania, 
  [2)   zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt, wybrane 

spośród zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1, i odstępstwa od zakazów, wybrane 
spośród odstępstw, o których mowa w art. 52 ust. 2,] 

<2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt zakazy wybrane 
spośród zakazów, o  których mowa w art. 52 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów 
wybrane spośród odstępstw, o których mowa w  art. 52 ust. 2,> 

  3)   sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony 
- kierując się potrzebą ochrony dziko występujących zwierząt, ich siedlisk, ostoi lub 

stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także biorąc 
pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. 

 
Art. 50. 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 
  1)   [gatunki dziko występujących grzybów:] < gatunki grzybów:> 

a)  objętych ochroną ścisłą, 
b)  objętych ochroną częściową, 
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c)  objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich 
pozyskiwania, 

d)  wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, 
  [2)   zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów, wybrane 

spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazów, wybrane 
spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2,] 

<2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów zakazy wybrane 
spośród zakazów, o  których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów 
wybrane spośród odstępstw, o których mowa w  art. 51 ust. 2,> 

  3)   sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony 
- kierując się potrzebą ochrony dziko występujących grzybów, ich siedlisk, ostoi lub 

stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także biorąc 
pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. 

 
Art. 51. 

[1. W stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną 
gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy: 
  1)   zrywania, niszczenia, uszkadzania, przemieszczania i hodowli; 
  2)   niszczenia ich siedlisk i ostoi; 
  3)   dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, 

niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach; 
  4)   pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania 

okazów gatunków; 
  5)   zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów 

gatunków; 
  6)   wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.] 

<1. W stosunku do dziko występujących roślin lub grzybów gatunków objętych 
ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:  

1) umyślnego niszczenia; 

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk lub ostoi; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków 
chemicznych,  niszczenia ściółki leśnej lub niszczenia gleby w ostojach; 

5) hodowli; 

6) pozyskiwania lub zbioru;  

7) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

8) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub 
transportu okazów gatunków; 

9) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów 
gatunków;  

10) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

11) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.> 
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<1a. W stosunku do innych niż dziko występujących roślin lub grzybów gatunków 
objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:  

1) hodowli; 

2) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

3) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu 
okazów gatunków; 

4) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;  

5) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.> 
[2. W stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów, objętych ochroną 

gatunkową, mogą być wprowadzone, w przypadku 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: 
  1)   wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów; 
  2)   usuwania roślin oraz grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane; 
  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 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskiwanie; 

  4)   przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, 
darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których 
mowa w pkt 3.] 

<2. W stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową mogą być 
wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie są 
szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących 
populacji chronionych gatunków roślin lub grzybów, odstępstwa od zakazów, o 
których mowa w ust. 1 i 1a, dotyczące: 

1) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki 
rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie 
zakazów; 

2) usuwania roślin oraz grzybów niszczących materiały lub obiekty budowlane;  

3) pozyskiwania gatunków, o których mowa w art. 48 pkt 1 lit. c oraz art. 50 pkt 1 
lit. c, przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich 
pozyskiwanie; 

4) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, 
darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o 
których mowa w art. 48 pkt 1 lit. c oraz art. 50 pkt 1 lit. c, pozyskanych na 
podstawie zezwolenia, o którym mowa w pkt 3; 

5) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, 
darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków 
pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z  zagranicy na podstawie 
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zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska.> 

<3. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczy gatunków 
wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 
206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
15, t. 2, str. 102).> 

 
Art. 52. 

[1. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą 
być wprowadzone, następujące zakazy: 
  1)   umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania; 
  1a)  transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i hodowli, a także posiadania 

żywych zwierząt; 
  2)   zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków; 
  3)   umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych; 
  4)   niszczenia ich siedlisk i ostoi; 
  5)   niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i 

innych schronień; 
  6)   wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj; 
  7)   wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek; 
  8)   preparowania okazów gatunków; 
  9)   zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów 

gatunków; 
  10)  wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 
  11)  umyślnego płoszenia i niepokojenia; 
  12)  fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub 

niepokojenie; 
  13)  przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 
  14)  przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.] 

<1. W stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną 
gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1) umyślnego zabijania; 

2) umyślnego okaleczania lub chwytania; 

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

4) transportu;  

5) chowu lub hodowli; 

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania 
okazów gatunków; 

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu 
młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; 

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, 
tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;  

9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; 
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10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu w 
celu sprzedaży okazów gatunków; 

11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

12) umyślnego płoszenia lub niepokojenia; 

13) umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym 
w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania 
zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących; 

14) fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować ich płoszenie 
lub niepokojenie; 

15) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 

16) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.> 

<1a. W stosunku do innych niż dziko występujących zwierząt gatunków objętych 
ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1) umyślnego zabijania; 

2) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; 

3) transportu;  

4) chowu lub hodowli; 

5) przetrzymywania, posiadania lub preparowania okazów gatunków; 

6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu w 
celu sprzedaży okazów gatunków; 

7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

8) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.> 
[2. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą 

być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje 
to zagrożenia dla dziko występujących populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową, 
odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, dotyczące: 
  1)   usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i 

ssaków; 
  2)   usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów 

budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub 
sanitarne; 

  3)   chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabłąkanych zwierząt i przemieszczania 
ich do miejsc regularnego przebywania; 

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

  5)   zapobiegania poważnym szkodom, w szczególności w gospodarstwach 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 ochrony środowiska na to pozyskiwanie; 
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  7)   przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, 
darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których 
mowa w pkt 6; 

  8)   zbierania i przechowywania piór ptaków.] 
<2. W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być 

wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie są 
szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących 
populacji chronionych gatunków zwierząt, odstępstwa od zakazów, o których mowa 
w ust. 1 i 1a, dotyczące: 

1) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków 
i ssaków; 

2) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów 
budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa 
lub sanitarne; 

3) chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabłąkanych zwierząt 
i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania; 

4) chwytania zwierząt rannych lub osłabionych w celu udzielenia im pomocy 
weterynaryjnej i przemieszczania ich do ośrodków rehabilitacji zwierząt; 

5) zapobiegania poważnym szkodom w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza 
żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia; 

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

7) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, 
darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o 
których mowa w art. 49 pkt 1 lit. c, pozyskanych na podstawie zezwolenia, o 
którym mowa w pkt 6; 

8) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, 
darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków 
pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z  zagranicy na podstawie 
zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska; 

9) zbierania i przechowywania piór ptaków.> 
[3. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie dotyczy gatunków ptaków.] 
<4. W przypadku gatunków ptaków zapobieganie poważnym szkodom, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 5, odnosi się do zbóż, inwentarza żywego, lasów, rybostanu lub wody.> 
 

[Art. 52a. 
Gospodarka leśna nie narusza zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3-5 i 11, jeżeli 
jest prowadzona na podstawie planów, które zostały poddane strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, obejmującej oddziaływanie na dziko występujące populacje 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i chronionych gatunków 
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ptaków, oraz ich siedliska, bądź jest prowadzona na podstawie kodeksu dobrych praktyk, 
których ustalenia zapewniają, że czynności wykonywane zgodnie z nimi nie są szkodliwe dla 
zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony. 
 

Art. 53. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska, może wprowadzić na terenie województwa, na czas 
określony, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, ochronę gatunków roślin, 
zwierząt lub grzybów nieobjętych ochroną określoną w przepisach, o których mowa w art. 48-
50, a także właściwe dla nich zakazy wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 
1 oraz art. 52 ust. 1, a także odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 2 oraz art. 
52 ust. 2.] 

<Art. 52a. 

1. Gospodarka leśna nie narusza zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1–3, 7, 8, 
12 i 13, jeżeli jest prowadzona na podstawie planów, które zostały poddane 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, obejmującej oddziaływanie na 
dziko występujące populacje gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków oraz ich siedliska lub jest prowadzona na 
podstawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, których ustalenia 
zapewniają, że czynności wykonywane zgodnie z nimi nie są szkodliwe dla zachowania 
gatunku we właściwym stanie ochrony.  

2.  Gospodarka rybacka nie narusza zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1–4, 7, 
8, 12, 13 i 15, jeżeli jest prowadzona na podstawie wymagań dobrej praktyki w 
zakresie gospodarki rybackiej, których ustalenia zapewniają, że czynności 
wykonywane zgodnie z nimi nie są szkodliwe dla zachowania gatunku we właściwym 
stanie ochrony. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w  drodze rozporządzenia, 
wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, o których mowa w ust. 1, 
kierując się potrzebą zachowania gatunków chronionych we właściwym stanie 
ochrony, w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków, uwzględniając wymogi gospodarcze, 
społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne. 

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w  porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej 
praktyki w zakresie gospodarki rybackiej, o których mowa w ust. 2, kierując się 
potrzebą zachowania gatunków chronionych we właściwym stanie ochrony, w 
szczególności  gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i 
chronionych gatunków ptaków, uwzględniając wymogi gospodarcze, społeczne 
i  kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne. 

Art. 53. 

Regionalny dyrektor ochrony środowiska może wprowadzić na terenie województwa, na 
czas określony, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, ochronę 
gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, nieobjętych ochroną określoną w przepisach, o 
których mowa w art. 48 – 50, a także właściwe dla nich zakazy wybrane spośród 
zakazów, o których mowa w  art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 52 ust. 1 i 1a, a także odstępstwa 
od zakazów wybrane spośród odstępstw, o  których mowa w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 
ust. 2.> 
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Art. 56. 

[1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić na odstępstwa 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: 
  1)   objętych ochroną ścisłą; 
  2)   objętych ochroną częściową, jeżeli zezwolenie dotyczy obszaru wykraczającego 

poza granice jednego województwa lub jeżeli ma to związek z działaniami 
podejmowanymi przez ministra właściwego do spraw środowiska, w tym dotyczącymi 
realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej, programów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem lub realizacji 
umów międzynarodowych. 

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić: 
  1)   w stosunku do gatunków objętych ochroną częściową - na czynności 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.] 
<1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić w stosunku do gatunków: 

1) objętych ochroną ścisłą – na czynności podlegające zakazom określonym w art. 
51 ust. 1 pkt 9 i ust. 1a pkt  4 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 11 i 16 i ust. 1a pkt  1, 7 
i 8;  

2) objętych ochroną ścisłą i częściową – na czynności podlegające zakazom 
określonym w art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 52 ust. 1 i 1a, jeżeli zezwolenie dotyczy 
obszaru wykraczającego poza granice dwóch województw lub jeżeli ma  to 
związek z działaniami podejmowanymi przez ministra właściwego do spraw 
środowiska, w tym dotyczącymi realizacji programu ochrony i 
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, programów ochrony 
gatunków zagrożonych wyginięciem lub umów międzynarodowych. 

2.  Regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania 
i na obszarach morskich może zezwolić w stosunku do gatunków: 

1) objętych ochroną częściową – na czynności podlegające zakazom określonym w 
art. 51 ust. 1 i 1a oraz art.  52 ust. 1 i 1a; 

2) objętych ochroną ścisłą – na czynności podlegające zakazom określonym w art. 
51 ust. 1 pkt 1–8, 10 i  11  i ust. 1a pkt 1–3 i 5 oraz art. 52 ust. 1 pkt 2, 4–10 i 12–
15 i ust. 1a pkt 2–6.> 

<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do obszarów morskich, 
właściwość miejscową regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustala się wzdłuż 
wybrzeża na terenie danego województwa. 

2b. Minister właściwy do spraw środowiska na obszarze parku narodowego może, po 
zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego, zezwolić w stosunku do gatunków 
objętych ochroną na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 i 1a 
oraz art. 52 ust. 1 i 1a.> 

[3. Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt i grzybów w lasach wydaje się w 
porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu.] 
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[4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, mogą być wydane w 
przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko 
występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz: 
  1)   wynikają z potrzeby ochrony innych dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, 

grzybów oraz ochrony siedlisk przyrodniczych lub 
  2)   wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w gospodarce, w 

szczególności rolnej, leśnej lub rybackiej, lub 
  3)   leżą w interesie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego, lub 
  4)   (uchylony), 
  5)   są niezbędne w realizacji badań naukowych i programów edukacyjnych lub w 

realizacji celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, 
zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego 
rozmnażania roślin, lub 

  6)    umożliwiają, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym 
stopniu, zbiór lub przetrzymywanie roślin i grzybów oraz chwytanie lub 
przetrzymywanie zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą w liczbie określonej 
przez wydającego zezwolenie, lub, 

  7)    w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków 
wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 
206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
15, t. 2, str. 102) - wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu 
publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub 
wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla 
środowiska, lub 

  8)    w przypadku innych gatunków niż wymienione w pkt 7 - wynikają ze słusznego 
interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym 
wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z 
korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. 

4a.  Warunek do wydania zezwolenia wymieniony w ust. 4 pkt 7 w przypadku gatunków 
ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie ich siedlisk i ostoi.] 

<4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, z  zastrzeżeniem ust. 4c, 4d i 5, mogą 
być wydane w  przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe 
dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji 
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz:  

1) leżą w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, 
grzybów lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub 

2) wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu 
do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych 
rodzajów mienia, lub   

3) leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub 

4) są niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów 
związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub 
grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego 
rozmnażania roślin, lub 



- 17 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5) umożliwiają, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i  w 
 ograniczonym stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów 
roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów 
zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez wydającego 
zezwolenie, lub 

6) w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz 
gatunków wymienionych w  załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102) – wynikają z koniecznych wymogów 
nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym 
lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o 
podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub 

7) w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 – wynikają ze słusznego 
interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, 
w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów 
związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. 

 4a.  Warunek  wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, w przypadku 
gatunków ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub 
ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub 
żerowania.> 

<4b. Warunek wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku 
gatunków ptaków dotyczy szkód w  odniesieniu do zbóż, inwentarza żywego, lasów, 
rybostanu lub wody. 

4c. Zezwolenia na czynności podlegające zakazom w  stosunku do gatunków ptaków, 
określonym w art. 52 ust. 1 pkt 13, mogą być wydane w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym 
stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt. 

4d. Zezwolenia na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 9 i ust. 
1a pkt 4 oraz art.  52 ust. 1 pkt 11 i ust. 1a pkt 7, mogą być wydane, jeżeli czynności 
te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko 
występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.> 

[5. Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową 
mogą być wydane, jeżeli nie spowodują zagrożenia dla dziko występujących populacji 
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.] 

<5. Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt lub grzybów gatunków, o których mowa 
w art. 48 pkt 1 lit. c, art. 49 pkt 1 lit. c oraz art. 50 pkt 1 lit. c, mogą być wydane, 
jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko 
występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów.> 

6. [Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wydane na wniosek zawierający 
odpowiednio:] <Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, mogą być wydane na 
wniosek zawierający odpowiednio:> 

  1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
  2)   cel wykonania wnioskowanych czynności; 
  3)   opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie; 
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  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; 

  6)   wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub 
zabijania zwierząt albo sposobu zbioru roślin i grzybów lub sposobu wykonania 
innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu 
wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń; 

  7)   wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta. 
7. [Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają odpowiednio:] <Zezwolenia, o 

których mowa w ust. 1, 2 i 2b, zawierają odpowiednio:> 
  1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
  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; 
  4)   opis czynności, na które wydaje się zezwolenie; 
  5)   wskazanie dozwolonych metod i sposobów chwytania, odławiania lub zabijania 

zwierząt albo sposobów zbioru roślin i grzybów lub sposobów wykonania innych 
czynności, na które wydaje się zezwolenie; 

  6)   określenie czasu i miejsca wykonania czynności, których dotyczy zezwolenie; 
  7)   wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta; 
8) określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia[.] <;> 

<9) warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji chronionych 
gatunków roślin, zwierząt lub grzybów i ich siedlisk.> 

[7a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalny dyrektor ochrony środowiska 
mogą dokonywać kontroli spełniania warunków określonych 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 Środowiska lub regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska.] 

<7a. Organy właściwe do wydania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, dokonują 
kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach. 

7b. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie 
wydane przez organy właściwe do wydania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 2 i 
2b.> 

7c. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7b, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do 
wykonywania czynności kontrolnych, miejsca i zakresu 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; 
  2)   żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 
  3)   wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich 

odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. 
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7f. Wstęp na teren należący do podmiotu kontrolowanego oraz wykonywanie czynności 
kontrolnych następują w obecności właściciela lub posiadacza nieruchomości. 

7g. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół. 
7h. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 
7i. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany 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 odpowiednio przez 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, jeżeli podmiot, który uzyskał zezwolenie, 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.] 

<7j. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, cofa się jeżeli podmiot, który uzyskał 
zezwolenie, 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 gatunków, dla których je wydano, jako zwolnienie równoważne wydanemu 
na podstawie ust. 1, 2 i 2b, jeżeli dotyczy  zakazu: 

1) przetrzymywania martwych okazów gatunków; 

2) posiadania, darowizny, transportu, wwożenia lub wywożenia 
przez wewnątrzwspólnotową granicę państwa oraz czynności, które zostały 
w tym zwolnieniu dopuszczone w stosunku do okazów gatunków.> 

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 informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania 
warunków określonych w tych zezwoleniach. <Raport zawiera również informację o 
wydanych upoważnieniach, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 3.> 

8a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska do dnia 30 czerwca każdego roku składa 
informacje, o których mowa w ust. 8, ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

8b. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska do dnia 30 czerwca każdego roku składa 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport o wydanych w roku poprzednim 
zezwoleniach, o których mowa w ust. 1, zawierający informacje, o których mowa w ust. 7 
pkt 2-7, a także informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania 
warunków określonych w tych zezwoleniach. <Raport zawiera również informację o 
pomocy udzielonej zwierzętom na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 4.> 
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9. Minister właściwy do spraw środowiska przygotowuje i przedstawia Komisji Europejskiej 
raporty dotyczące ochrony gatunkowej, których obowiązek sporządzania wynika z 
przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 
<Art. 56a. 

1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze swojego 
działania, na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, w drodze aktu prawa miejscowego 
w formie zarządzenia, w  stosunku do bobra europejskiego, kormorana czarnego oraz 
czapli siwej, na czynności podlegające zakazom określonym w art. 52 ust. 1. 

2.  Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane w przypadku braku 
rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności, których dotyczy zarządzenie, nie są 
szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących 
populacji gatunków objętych zarządzeniem oraz leży to w interesie zdrowia lub 
bezpieczeństwa powszechnego lub: 

1) w przypadku kormorana czarnego oraz czapli siwej – wynika to z konieczności 
ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do lasów, rybostanu lub wody; 

2)  w przypadku bobra europejskiego – wynika to z  konieczności ograniczenia 
poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, 
rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia. 

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku kormorana czarnego oraz czapli 
siwej dotyczy wyłącznie terenu stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane na 
podstawie decyzji marszałka województwa, o której mowa w art. 15 ust. 2b ustawy z 
dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 
oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz.  1322). 

4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa: 

1) podmioty, które będą wykonywały czynności, których dotyczy zarządzenie, oraz 
warunki, które podmioty te muszą spełniać; 

2) nazwę gatunku lub gatunków, których dotyczy zarządzenie, w języku łacińskim i 
polskim; 

3) opis czynności, których dotyczy zarządzenie; 

4) wskazanie dozwolonych metod lub sposobów wykonania czynności, których 
dotyczy zarządzenie; 

5) termin i porę doby wykonania czynności, których dotyczy zarządzenie; 

6) obszar wykonania czynności, których dotyczy zarządzenie; 

7) termin złożenia i zakres informacji o czynnościach wykonanych na podstawie 
zarządzenia; 

8) warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji chronionych 
gatunków zwierząt i ich siedlisk. 

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje kontroli spełniania warunków 
określonych w  wydanych przez siebie zarządzeniach, o których mowa w ust. 1. Do 
przeprowadzenia kontroli przepisy art. 56 ust. 7b–7i stosuje się odpowiednio. 
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6.  W przypadku zmiany przesłanek, o których mowa w  ust. 2, regionalny dyrektor 
ochrony środowiska zmienia lub uchyla zarządzenie, o którym mowa w  ust. 1. 

7.  Podmioty, które wykonały czynności na podstawie zarządzenia, o którym mowa w 
ust. 1, składają regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska informację o 
wykonanych czynnościach, w zakresie i terminie określonych w tym zarządzeniu. 

8.  Regionalny dyrektor ochrony środowiska do dnia 31  stycznia każdego roku składa 
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o  wydanych w roku 
poprzednim zarządzeniach, o  których mowa w ust. 1, zawierający informacje, 
o  których mowa w ust. 4, a także informację o  czynnościach wykonanych na 
podstawie zarządzeń oraz wynikach kontroli spełniania warunków określonych w 
tych zarządzeniach.> 

 
Art. 58. 

[1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje 
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informację za rok poprzedni w sprawie 
przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą. 

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
może podjąć badania lub działania ochronne, zapobiegające przypadkowemu chwytaniu 
lub zabijaniu zwierząt.] 

<1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska do dnia 31  marca każdego roku 
przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informację za rok 
poprzedni w sprawie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt gatunków 
objętych ochroną ścisłą oraz wydry. 

2.  Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska podejmuje badania lub działania ochronne, w celu zapewnienia, 
aby przypadkowe chwytanie i zabijanie nie miało znaczącego negatywnego wpływu 
na te gatunki.> 

<3. Każdy, kto przypadkowo schwytał lub zabił zwierzę gatunku objętego ochroną ścisłą 
lub wydrę, lub instytucja państwowa, która się o tym dowiedziała, niezwłocznie 
zawiadamia o tym właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.> 

 
<Art. 60a. 

Jeżeli stwierdzone lub przewidywane zmiany w  środowisku zagrażają lub mogą 
zagrażać siedliskom przyrodniczym będącym przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 
regionalny dyrektor ochrony środowiska, a  na obszarach morskich Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska, jest obowiązany, po zasięgnięciu opinii właściwej regionalnej rady 
ochrony przyrody oraz zarządcy lub właściciela terenu, podjąć działania w celu 
zapewnienia trwałego zachowania tych siedlisk, eliminowania przyczyn powstawania 
zagrożeń oraz poprawy ich stanu ochrony.> 
 

Art. 74. 
1. Przeniesienie z ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego do środowiska 

przyrodniczego roślin lub zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem następuje po 
uzyskaniu zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek, który zawiera: 
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  1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
  2)   nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; 
  3)   sposób realizacji i oceny planowanego przedsięwzięcia; 
  4)   liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek; 
  5)   termin, miejsce i sposób przeniesienia roślin lub zwierząt do środowiska 

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

  1)   imię, nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
  2)   nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; 
  3)   liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie; 
  4)   termin, miejsce i sposób przeniesienia roślin lub zwierząt do środowiska 

przyrodniczego; 
5) termin złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia[.] <;> 

<6) warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji gatunków roślin lub 
zwierząt i ich siedlisk.> 

 
Art. 75. 

1. Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt, zwanego dalej "ośrodkiem", 
wymaga uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek, który zawiera: 
  1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
  2)   wskazanie położenia ośrodka; 
  3)   opis pomieszczeń do leczenia i rehabilitacji zwierząt; 
  4)   wykaz gatunków lub grup gatunków zwierząt, które mogą być leczone i 

rehabilitowane w ośrodku, zawierający nazwę gatunków lub wyższych jednostek 
systematycznych grup gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa 
istnieje; 

  5)   wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ośrodka; 
  6)   informację o możliwości zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej; 
  7)   opinię właściwej miejscowo rady gminy. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
  1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 
  2)   wskazanie położenia ośrodka; 
  3)   wykaz gatunków lub grup gatunków zwierząt, które mogą być leczone i 

rehabilitowane w ośrodku, zawierający nazwę gatunków lub wyższych jednostek 
systematycznych grup gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa 
istnieje[.] <;> 

<4) określenie zakresu i terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia.> 
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmawia wydania zezwolenia, jeżeli 

wnioskodawca nie spełnia warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt odpowiadających 
potrzebom biologicznym danego gatunku. 

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być cofnięte przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w przypadku niespełnienia warunków leczenia i rehabilitacji 
zwierząt odpowiadających potrzebom biologicznym danego gatunku albo nieusunięcia, w 
wyznaczonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska terminie, 
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska. 

6. Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie cofnięte, ośrodek podlega likwidacji. 
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7. W razie likwidacji ośrodka osoba odpowiedzialna za prowadzenie ośrodka jest obowiązana 
zapewnić leczonym i rehabilitowanym tam zwierzętom warunki odpowiadające ich 
potrzebom biologicznym. 

 
Art. 96. 

1. Członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody w liczbie 40 na kadencję trwającą 5 lat 
powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród 
działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji 
ekologicznych. 

2. Państwowa Rada Ochrony Przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 
zastępców oraz uchwala regulamin działania. 

3. Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności: 
  1)   ocena realizacji ustawy; 
  2)   opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody; 
  [3)   ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej;] 
<3) ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej;> 
  4)   opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody; 
  5)   przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody; 
  6)   popularyzowanie ochrony przyrody. 

4. Wydatki związane z działalnością Państwowej Rady Ochrony Przyrody są pokrywane z 
budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
środowiska. 

 
[Art. 111. 

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska sporządza projekt krajowej strategii ochrony i 
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z projektem programu 
działań. 

1a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest 
sporządzenie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z projektem programu działań, o których mowa w ust. 1. 

2. Krajową strategię ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, 
wraz z programem działań, zatwierdza, w drodze uchwały, Rada Ministrów.] 

 
<Art. 111. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska sporządza projekt programu ochrony i 
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z  projektem planu 
działań. 

2.  Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, 
na zasadach i  w  trybie określonych w ustawie z dnia 3  października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w 
ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko, w  postępowaniu, 
którego przedmiotem jest sporządzenie projektu programu ochrony i 
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zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z projektem planu 
działań, o którym mowa w  ust. 1. 

3. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 
wraz z planem działań zatwierdza, w drodze uchwały, Rada Ministrów.> 

 
Art. 120. 

1. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym 
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 

[2. Sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie i sprzedaż 
na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub 
siedliskom przyrodniczym, wymaga zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska.] 

<2. Zezwolenie na: 

1) wwożenie z zagranicy gatunków obcych, które w  przypadku uwolnienia 
do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom 
przyrodniczym, oraz jednocześnie na czynności, o których mowa w pkt 2, w 
stosunku do tych okazów – wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 

2) przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie 
gatunków, o których mowa w pkt 1 – wydaje właściwy regionalny dyrektor 
ochrony środowiska.> 

[2a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek, o którym 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 wnioskodawcy; 
  2)   cel wykonania wnioskowanych czynności; 
  3)   opis czynności, której dotyczy wniosek; 
  4)   nazwę gatunku lub gatunków, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa 

istnieje, których będą dotyczyć czynności; 
  5)   liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do 

ustalenia; 
  6)   określenie warunków, miejsca i czasu wykonania czynności; 
  7)   świadectwo pochodzenia[;] <.> 
  [8)   opinię lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne powiatowego lekarza weterynarii 

stwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę warunków przetrzymywania gatunków, 
odpowiadających ich potrzebom 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, których dotyczy 

zezwolenie; 
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  6)   określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia. 
2d. [Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska:] <Organ, o którym mowa w ust. 2:> 

  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 państwa, przetrzymywaniem, prowadzeniem hodowli, 
rozmnażaniem i sprzedażą na terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków 
obcych, w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

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

2e. [Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, 
jeżeli:] <Organ, o którym mowa w ust. 2, cofa zezwolenie, o którym mowa w tym 
przepisie, 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 zawartymi. 

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 uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą 
zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, kierując się potrzebą 
zapewnienia ciągłości istnienia i ochrony różnorodności rodzimych gatunków roślin, 
zwierząt lub grzybów. 

<2g. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalny dyrektor ochrony 
środowiska dokonują kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez 
siebie zezwoleniach. Do przeprowadzenia kontroli przepisy art.  56 ust. 7b–7i stosuje 
się odpowiednio. 

2h. 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 pkt 2, zawierający informacje, 
o których mowa w  ust. 2c pkt 2–5, a także informację o wykorzystaniu zezwoleń 
oraz wynikach kontroli spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach.> 

[3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do gatunków ryb, na których wprowadzanie 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.11)) albo art. 29 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. 
U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.).] 

<3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do gatunków ryb, na których wprowadzanie jest 
wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane na 
podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985  r. o rybactwie śródlądowym 
albo art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 
574, z późn. zm.).> 

4. 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: 
  1)   przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni oraz zakładaniu i utrzymywaniu 

zadrzewień poza lasami i obszarami objętymi formami ochrony przyrody; 
  2)   wykorzystywanych w ramach racjonalnej gospodarki leśnej i rolnej. 
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Art. 127. 

Kto umyślnie: 
  1)   narusza zakazy obowiązujące w: 

a)  parkach narodowych, 
b)  rezerwatach przyrody, 
c)  parkach krajobrazowych, 
d)  obszarach chronionego krajobrazu, 
e)  obszarach Natura 2000, 

  2)   narusza zakazy obowiązujące w stosunku do: 
a)  pomników przyrody, 
b)  stanowisk dokumentacyjnych, 
c)  użytków ekologicznych, 
d)  zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 
[e)  roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową,] 

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

  [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 <,> 
<6) wprowadza do obrotu produkty z fok wbrew warunkom określonym w art. 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 
16  września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (Dz. Urz. UE L 286 z 
31.10.2009, str. 36)> 

- podlega karze aresztu albo grzywny. 
 

Art. 130. 
1. Sąd doręcza odpis wydanego prawomocnego orzeczenia o przepadku 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 przypadku gatunków obcych;] 
  [3)   regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce 

popełnienia wykroczenia lub przestępstwa - w przypadku gatunków rodzimych.] 
<3) regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu 

na miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa – w przypadkach innych 
niż określone w pkt 1.> 

2. Okazy gatunków podlegają przekazaniu podmiotom uprawnionym do ich utrzymywania, 
wyznaczanym decyzją administracyjną przez organy, o których mowa w ust. 1. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą zarządzić, w drodze decyzji administracyjnej, na 
koszt skazanego, odesłanie okazów gatunków, wobec których przepadek orzeczono, do 
państwa, z którego dokonano ich przywozu. 

[4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zarządzić, w drodze decyzji 
administracyjnej, na koszt skazanego, uśmiercenie zwierząt gatunków obcych 
stanowiących własność sprawcy.] 

<4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zarządzić, w drodze decyzji 
administracyjnej, na koszt skazanego, uśmiercenie zwierząt lub zniszczenie roślin 
lub grzybów gatunków obcych stanowiących własność sprawcy.> 
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Art. 131. 
Kto: 
  1)   prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami gatunków 

podlegających ochronie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, nie 
posiada lub nie przekazuje odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej legalność 
pochodzenia zwierzęcia, 

  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, 

  2)   bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom utworzy lub prowadzi ogród botaniczny, 
ogród zoologiczny lub ośrodek, 

  3)   przeprowadzając likwidację ogrodu zoologicznego lub ośrodka nie zapewni 
przebywającym tam zwierzętom warunków odpowiadających ich potrzebom 
biologicznym, 

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

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

  5)   bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom przenosi z ogrodu botanicznego lub ogrodu 
zoologicznego do środowiska przyrodniczego rośliny lub zwierzęta gatunków 
zagrożonych wyginięciem, 

  6)   wykonuje prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych w obrębie bryły korzeniowej drzew lub 
krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposób znacząco szkodzący drzewom 
lub krzewom, 

  7)   stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w sposób 
znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom, 

  8)   bez decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wbrew ustalonym w niej 
warunkom prowadzi na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych roboty 
polegające na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także roboty 
melioracyjne, odwodnienia budowlane oraz inne roboty ziemne zmieniające stosunki 
wodne, 

  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, przetrzymuje, 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, 

  11)  nie powiadamia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, 

  12)  wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska 
lub szuwary, 

  13)  wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy 
siedliska roślin, zwierząt lub grzybów <,> 

<14) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w  stosunku do roślin, 
zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową> 

- podlega karze aresztu albo grzywny. 
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USTAWA z dnia 13 października 1995 r. – PRAWO ŁOWIECKIE (Dz. U. z  2005 r. Nr 127, 
poz. 1066, z późn. zm.)  
 

Art. 9. 
1. Ochrona zwierzyny - poza zasadami określonymi w przepisach o ochronie przyrody - 

obejmuje tworzenie warunków bezpiecznego bytowania zwierzyny, a w szczególności: 
  1)   zwalczanie kłusownictwa i wszelkich zjawisk szkodnictwa łowieckiego; 
  [2)   zakaz - poza polowaniami i odłowami, sprawdzianami pracy psów myśliwskich, a 

także szkoleniami ptaków łowczych, organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki 
- płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;] 

<2) zakaz – poza polowaniami i odłowami, sprawdzianami pracy psów myśliwskich, a 
także szkoleniami ptaków łowczych i psów myśliwskich, organizowanymi przez 
Polski Związek Łowiecki – płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i 
zabijania zwierzyny;> 

  3)    zakaz wybierania i posiadania jaj i piskląt, wyrabiania i posiadania wydmuszek oraz 
niszczenia legowisk, nor i gniazd ptasich[.] <;> 

<4) zakaz sprzedaży, transportu w celu sprzedaży, przetrzymywania w celu 
sprzedaży oraz oferowania do sprzedaży żywych lub martwych zwierząt łownych, 
jak również wszelkich łatwo rozpoznawalnych części lub produktów uzyskanych z 
tych zwierząt, z wyjątkiem tych zwierząt łownych, które zostały pozyskane 
zgodnie z prawem lub nabyte w inny legalny sposób.> 

2.  Starosta może wyrazić zgodę, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny, 
osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, 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. 

3. Do celów hodowlanych, w tym eksportu, oraz celów naukowych dozwolone jest łowienie 
zwierzyny żywej wyłącznie w sieci i nieraniące pułapki, w tym pułapki niechwytające za 
kończynę. 

 
<Art. 9a. 

1. Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może 
zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Zezwolenie może być 
wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe 
dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji 
zwierząt łownych.  

2. Zezwolenie  jest wydawane na wniosek, który zawiera: 

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

2) cel wykonania czynności; 

3) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą 
dotyczyć te czynności; 

4) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z 
tego zagrożeń; 

5) wskazanie podmiotu, który wykona czynności. 
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3. Zezwolenie zawiera: 

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

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

3) wskazanie sposobu, miejsca i czasu płoszenia oraz podmiotów wykonywających tą 
czynność; 

4) określenie warunków realizacji wynikających z potrzeb ochrony populacji 
gatunków zwierząt łownych i ich siedlisk w rejonie wykonywania czynności; 

5) wskazanie podmiotów uprawnionych do wykonania kontroli realizacji wydanego 
zezwolenia w terenie; 

6) określenie terminu złożenia marszałkowi województwa informacji o 
wykorzystaniu zezwolenia. 

4. Marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w 
wydanych przez siebie zezwoleniach, o których mowa w ust. 1. Przepisy art. 44  
ust. 6–12 stosuje się odpowiednio. 

5. Marszałek województwa do dnia 30 czerwca każdego roku składa ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska raport o wydanych w roku poprzednim 
zezwoleniach, o których mowa w ust. 1, zawierający informacje, o których mowa w 
ust. 3 pkt 2–5, a także informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli 
spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach.> 

 
Art. 37. 

1. Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej jest kontrola realizacji przepisów ustawy, a w 
szczególności w zakresie: 
  1)   ochrony zwierzyny; 
  2)   zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego; 
  3)   zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa; 
  4)   kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną[.] <;> 
<5) kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami dotyczącej 
prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu.> 

2. Państwowa Straż Łowiecka współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji 
Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 
Art. 44. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
rolnictwa i po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Polskiego 
Związku Łowieckiego określi, w drodze rozporządzenia, dla terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego części, okresy polowań na zwierzęta łowne. 

2.  Sejmik województwa jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do skracania, w 
drodze uchwały, okresów polowań na terenie województwa, po zasięgnięciu opinii 
Polskiego Związku Łowieckiego i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

3.  Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody, może zezwolić na dokonanie odstrzału lub odłowu zwierzyny do celów 
związanych z badaniami naukowymi i edukacją, dla odbudowy populacji, zasiedlania i 
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reintrodukcji gatunków zwierzyny lub dla koniecznych działań w celach hodowlanych, 
także w okresach ochronnych z uwagi na brak innego zadowalającego rozwiązania oraz 
pod warunkiem, że nie jest to szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków w 
stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu występowania. 

3a.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, jest wydawane na wniosek, który 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, których 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, których będą dotyczyć 

czynności; 
  4)   opis czynności, na które wydaje się zezwolenie; 
5) wskazanie dozwolonych środków i sposobów odstrzału lub odłowu oraz podmiotów 

wykonujących te czynności; 
<5a) określenie warunków realizacji wynikających z potrzeb ochrony populacji 

gatunków zwierząt łownych i ich siedlisk w rejonie wykonywania czynności;> 
  6)   wskazanie podmiotów uprawnionych do kontroli realizacji wydanego zezwolenia w 

terenie; 
  7)   określenie terminu złożenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji 

o wykorzystaniu zezwolenia. 
4. (uchylony). 
<5. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje kontroli spełniania warunków 

określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach, o których mowa w ust. 3. 

 6. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie 
wydane przez ministra właściwego do spraw środowiska, które zawiera wskazanie 
osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsca i zakresu 
kontroli oraz podstawy prawnej do jej wykonania. 

 7. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich 
wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 6. 

 8. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do: 

1) wstępu na teren należący do podmiotu kontrolowanego; 

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z 
nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. 

 9. Wstęp na teren należący do podmiotu kontrolowanego oraz wykonywanie czynności 
kontrolnych następują w  jego obecności. 

10. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół, który 
podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 
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11. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany protokół 
podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole 
adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 

12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, cofa się, jeżeli podmiot, który uzyskał 
zezwolenie, nie spełnia zawartych w nim warunków.> 

 
Art. 44a. 

1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może dokonywać odłowu drapieżników, o 
których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, w pułapki żywołowne. 

<1a. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego dokonuje uśmiercenia odłowionych 
w pułapki żywołowne drapieżników za pomocą broni myśliwskiej lub innych 
metod stosowanych przy uboju zwierząt gospodarskich, w celu ich redukcji.> 

2. Odłów, o którym mowa w ust. 1, nie jest polowaniem w rozumieniu art. 4 ust. 2. 
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. 

 
Art. 52. 

Kto: 
  1)   gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i 

urządzenia przeznaczone do kłusownictwa, 
  2)   wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych, 
  [3)   bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzynę żywą lub mięso zwierzyny 

ubitej,] 
<3) narusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4;> 
  4)   hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce, 
  5)   sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z 

ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania 
polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania 
zwierzyny, 

  6)   pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż przewiduje 
upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
 
 
 
 
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE ZWIERZĄT (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 
poz. 1002, z późn. zm.)  
 

Art. 6. 
1. Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem: 
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  1) uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich oraz uśmiercania dzikich ptaków i ssaków 
utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa i skór, 

  2) połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie śródlądowym. 
  3)   konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, 
  4) działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub 

zwierząt, 
  5) usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, 

jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia, 
  6) polowań, odstrzałów i ograniczania populacji zwierząt łownych, 
  7)   usypiania ślepych miotów 
<8) czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, 

określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) wykonywanych na podstawie właściwych 
zezwoleń, 

9) uśmiercania zwierząt gatunków obcych zagrażających gatunkom rodzimym lub 
siedliskom przyrodniczym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody> 

- prowadzonych zgodnie z art. 33 oraz przepisami odrębnymi. 
1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. 
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome 

dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: 
  1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem 

zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych 
przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę 
wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, 
a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie); 

1a) znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie; 
  2) (uchylony); 
  3) używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a 

także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie 
może spowodować ból; 

  4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia 
obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, 
dolnych częściach kończyn; 

  5) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób 
nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt 
do zbyt szybkiego biegu; 

  6) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na 
targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne 
cierpienie i stres; 

  7) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do 
przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo 
śmierć; 

  8) dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby 
nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-
weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób 
sprawiający ból, któremu można było zapobiec; 

  9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt; 
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  10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym 
utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz zaniedbania lub niechlujstwa, 
bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej 
pozycji; 

  11)  porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez 
inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje; 

  12)  stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt; 
  13) (uchylony); 
  14)   (uchylony); 
  15)  organizowanie walk zwierząt; 
  16)   obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia); 
  17)  wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków 

atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu; 
  18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej 

ilości wody uniemożliwiającej oddychanie; 
19)  utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres 

wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. 
 

 
 
 
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE 
PRZYRODY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 201, poz. 1237) 
 

[Art. 8. 
Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych utworzonych przed 
dniem wejścia w życie ustawy, dla których nie ustanowiono planu ochrony, sporządza się plan 
ochrony w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.] 
 

<Art. 8. 

Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych utworzonych 
przed dniem wejścia w życie ustawy, dla których nie ustanowiono planu ochrony, 
sporządza się plan ochrony w terminie 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.> 
 


