
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 r. 

Poz. 2310 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 1) 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. poz. 186 oraz z 2012 r. poz. 506) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 uchyla się pkt 6; 

2) w § 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) opisanie granic obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, w państwowym sys-
temie odniesień przestrzennych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym mo-
wa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);”, 

b) w pkt 5: 

–  lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) potrzeby osiągnięcia właściwego stanu ochrony, konieczności likwidacji, ograniczenia istniejących lub 
potencjalnych zagrożeń odpowiedzialnych za niewłaściwy stan ochrony przedmiotu ochrony lub zapo-
bieżeniu im – jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający 
lub zły, z wyjątkiem sytuacji, gdy ze względów przyrodniczych jest niemożliwe lub nieuzasadnione po-
lepszenie tego stanu,”, 

–  w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) konieczności zachowania integralności obszaru, łączności ekologicznej siedlisk w obszarze i łączności 
ekologicznej obszaru z obszarami sąsiednimi;”, 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) ustalenie, w oparciu o analizę obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania prze-
strzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, mo-
rza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, wskazań do zmiany tych studiów lub planów, których 
realizacja uniemożliwi osiągnięcie celów działań ochronnych, naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu, 
o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej „ustawą”;”; 

                                                           
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).  
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 

1074, 1566 i 1595. 
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3) w załączniku do rozporządzenia: 

a) w części I opis do parametru 2 pod tabelą otrzymuje brzmienie: 

„Do oceny struktury i funkcji siedliska przyrodniczego stosuje się, możliwe do zastosowania na danym obszarze 
Natura 2000, zestawy wskaźników przyjęte na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu, o którym mo-
wa w art. 112 ust. 2 ustawy, i raportów, o których mowa w art. 38 ustawy, uzupełnione w razie konieczności 
wskaźnikami specyficznymi dla danego obszaru Natura 2000.”, 

b) w części II: 

–  opis do parametru 1 pod tabelą otrzymuje brzmienie: 

„Do oceny naturalności lub zaburzenia cech populacji stosuje się, możliwe do zastosowania na danym obszarze 
Natura 2000, zestawy wskaźników przyjęte na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu, o którym 
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy, i raportów, o których mowa w art. 38 ustawy, uzupełnione w razie konieczno-
ści wskaźnikami specyficznymi dla danego obszaru Natura 2000.”, 

–  opis do parametru 2 pod tabelą otrzymuje brzmienie: 

„Do oceny wielkości i jakości siedliska gatunku stosuje się, możliwe do zastosowania na danym obszarze Na-
tura 2000, zestawy wskaźników przyjęte na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu, o którym 
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy, i raportów, o których mowa w art. 38 ustawy, uzupełnione w razie konieczno-
ści wskaźnikami specyficznymi dla danego obszaru Natura 2000.”. 

§ 2. Do zmiany planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 ustanowionych przed dniem wejścia w życie  
niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym roz-
porządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Środowiska: J. Szyszko 

 




