
Kompetencje 

Dyrektora Parku Narodowego 

sprawującego nadzór 

nad obszarami Natura 2000 

w świetle zapisów 

Ustawy o ochronie przyrody



HIERARCHIA

Art. 6. ust 1.Formami ochrony przyrody są:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary Natura 2000;

5) pomniki przyrody;

6) stanowiska dokumentacyjne;

7) użytki ekologiczne;

8) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów;

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów



SPRAWUJĄCY NADZÓR

Art. 32 ust. 5. W przypadku gdy obszar Natura 2000 

obejmuje w całości lub w części obszar parku 

narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem 

Natura 2000 jest dyrektor parku narodowego.



PROJEKT PLANU OCHRONY, 

PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH

Art. 19. ust. 1. Projekt planu ochrony sporządza dla:

1) parku narodowego – dyrektor parku narodowego

(…)

5. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia 

w drodze rozporządzenia, plan ochrony 

dla parku narodowego (…)

Art. 22. ust. 2. Zadania ochronne (do czasu ustanowienia 

planu ochrony sprawujący nadzór sporządza projekt 

zadań ochronnych) ustanawia, w drodze zarządzenia:

1) minister właściwy do spraw środowiska –

dla parku narodowego;



PROJEKT PLANU OCHRONY, 

PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH

Art. 28. ust. 1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujący 
nadzór nad obszarem sporządza projekt zadań 
ochronnych (…)

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, 
w drodze aktu prawa miejscowego w formie 
zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 (…)

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

3. Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, 
w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla obszaru 
Natura 2000 lub jego części (…)



Art. 32 ust. 3.Regionalny dyrektor ochrony środowiska 
koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 
na obszarze swojego działania.

Art. 101 ust 1. parkiem narodowym zarządza dyrektor 
parku narodowego

Art. 94 ust. 1. Zadania regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska w zakresie ochrony przyrody na terenie 
parku narodowego wykonuje dyrektor tego parku.

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

w ust. 1.



SPRAWUJĄCY NADZÓR

Art. 31. Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 
2000 sporządza i przekazuje Generalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska, co 6 lat w 
odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony 
siedlisk oraz co 3 lata w odniesieniu do obszaru 
specjalnej ochrony ptaków, ocenę realizacji ochrony 
tego obszaru, zawierającą informacje dotyczące 
podejmowanych działań ochronnych oraz wpływu 
tych działań na stan ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
został wyznaczony obszar Natura 2000, a także 
wyniki monitorowania i nadzoru tych działań.



KOMPENSACJA

Art. 34. ust. 1. Jeśli przemawiają za tym konieczne 
wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym 
wymogi o charakterze społecznym lub 
gospodarczym, i wobec braku rozwiązań 
alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny 
dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach 
morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego, 
może zezwolić na realizację planu lub działań, 
mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele 
ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące 
się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, 
zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej 
niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego 
funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.



KOMPENSACJA
Art. 35.

1. Wydając zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, 
właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony 
środowiska, a na obszarach morskich – dyrektor 
właściwego urzędu morskiego, w porozumieniu z 
zarządcą terenu, stosownie do skali i rodzaju 
negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin i sposób 
wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiązując 
do jej wykonania nie później niż w terminie rozpoczęcia 
działań powodujących negatywne oddziaływanie.

(…)

2a.   Za utrzymanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i 
zwierząt, utworzonych w ramach kompensacji 
przyrodniczej, jak również za monitorowanie ich stanu 
odpowiada

1)     Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, na 
terenie którego została wykonana kompensacja



ODSTĘPSTWA OD ZAKAZÓW

Art. 56. ust. 1. Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska może zezwolić na odstępstwa od 
zakazów określonych w art. 51 ust. 1 pkt1,5, i 6 oraz 
w art. 52 ust. 1 pkt 1-2, 10,11 i 14 

(…) 

Ust. 8. Regionalny dyrektor ochrony środowiska do 
dnia 31 stycznia każdego roku składa Generalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o wydanych 
w roku poprzednim zezwolenia, 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.



Art. 58 ust. 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.



Art. 60 ust. 3 Regionalny dyrektor ochrony środowiska 
może ustalić i likwidować, w drodze decyzji 
administracyjnej:

1) Strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roślin 
objętych ochroną gatunkową, o których mowa w 
art. 48 pkt 1 lit. d;

2) Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego 
przebywania zwierząt objętych ochroną 
gatunkową, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. e;

3) Strefy ochrony ostoi oraz stanowisk grzybów 
objętych ochroną gatunkową, o których mowa w 
art. 50 pkt 1 lit. d.



PRZYKŁADY Z ŻYCIA WZIĘTE

(…) Park Narodowy jest najwyższą formą ochrony 

przyrody w Polsce a podstawę do jego tworzenia 

stanowi interes publiczny (…)

W ocenie (…) odnoszenie się w postanowieniu 

Organu I instancji do kwestii związanych z 

funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 i 

ewentualnego wpływu planowanej inwestycji na 

walory przyrodnicze tych obszarów, a w 

szczególności gatunków ptaków chronionych 

wyszczególnionych w załączniku I do Dyrektywy 

Ptasiej, w świetle obowiązującego prawa, w tym 

konkretnym przypadku nie należy do kompetencji 

dyrektora parku narodowego(…)
Postanowienie ….  z 07.06.2010 r.



(…) Uzgadniam w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, realizację przedsięwzięcia polegającego 

na budowie fermy drobiu – brojleów o planowanej obsadzie 200000 sztuk 

(800 DJP) na terenie działki o nr ewid. ….

(…)

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce, która graniczy z 

obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 … oraz obszarem 

mającym znaczenie dla Wspólnoty  (projektowanym specjalnym obszarem 

ochrony siedlisk Natura 2000, zatwierdzonym przez Komisję Europejską) …. 

, a także jest położona w otulinie … Parku Narodowego.

(…) przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele 

ochrony obszarów Natura 2000, nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych 

lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 

obszary Natura 2000, a także nie pogorszy integralności obszarów Natura 

2000 lub powiązań z innymi obszarami (…).
Postanowienie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Z dnia 05.05.2010 r.

DYREKTOR PARKU JAKO STRONA W

POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJMYM ???



DYREKTOR PARKU JAKO STRONA W

POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJMYM ???

Wizja lokalna przeprowadzona 
przez Park Narodowy (nie będący 
NAWET stroną w postępowaniu!) 
wykazuje obecność na terenie 
przyległym do działki przeznaczonej 
pod budowę fermy drobiu bobra 
europejskiego. Na obszarze leśnym, 
bezpośrednio sąsiadującym 
bezpośrednio z działką, 
zlokalizowana jest strefa ochronna 
kani rudej.

Pismo z dnia 23.07.2010 r. 



Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko, na niniejsze 

postanowienie nie służy zażalenie.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Autorzy:

Krzysztof Kanas – z-ca dyrektora ds. ochrony przyrody i obszarów Natura 2000

Maciej Czarnecki – główny specjalista ds. ochrony przyrody i obszarów Natura 2000

Beata Malik – adiunkt parku, zespół ds. ochrony przyrody i obszarów Natura 2000


