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SUMMARY: The article presents discussion on the selected research problems associated with the topic of local 

development management under the presence of Natura 2000 areas. In the initial part of the article there were 

presented some considerations of selected authors diagnosing the current situation as well as the key regulations 

important for this issue. It is said that there is lack of empirical studies. Afterwards, some results of two projects 

that have been realized lately were characterized. The analysis concerns the attitude of local governments 

towards the process of creating Natura 2000 areas as well as the scale and methods of conducting environmental 

impact assessment (EIA) in some selected Polish municipalities. The research conducted in such directions should 

be continued especially due to the fact that there is necessity to increase the number of the investigated object 

and that the inclusion of some new threads is desired. In the further part of the article the Author focused on 

three potential analytic plans i. e. general approach of municipalities to the new form of nature conservation, 

their activity in planning and the investment policy including the problem of respect for the environment. 

In particular, relatively much space was devoted to the issue of competences of local government bodies, that 

matter in EIA procedures. They seem to be signifi cant and could provoke some adverse changes. Therefore, 

continuous verifi cation of some data associated with the number of investment projects is postulated.
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Wstęp

 Odkąd przeniesiono do polskiego ustawodawstwa nową formę obszarowej 
ochrony przyrody w postaci obszarów Natura 2000, w kraju toczył się spór po-
między kolejnymi ministrami ochrony środowiska a pozarządowymi organiza-
cjami ekologicznymi w sprawie obejmowania europejskim programem ochrony 
konkretnych terenów. Obecnie wydaje się, że proces kształtowania sieci Natura 
2000 w Polsce zbliża się ku końcowi. Nie oznacza to jednak, że rozwiązano 
wszystkie problemy, jakie wynikają z implementacji dyrektyw unijnych w tej 
kwestii. Jest wielce prawdopodobne, że w najbliższych latach toczyć się będzie 
dyskusja na temat metod zarządzania nowo powstałymi formami ochrony, tym 
bardziej że przepisy prawne w tym zakresie są nazbyt często niejednoznaczne 
i umożliwiają różne, niekiedy odmienne, interpretacje. W niniejszej pracy przy-
jęto hipotezę, że w obliczu nieuchronnego oddziaływania na obszary Natura 
2000 wielu przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy na terenie gmin 
sposób realizacji zadań przez władze lokalne oraz ich podejście do kwestii ochro-
ny zasobów przyrodniczych może stanowić pewne zagrożenie dla właściwego 
wykonywania planów ochrony.

Diagnoza aktualnej sytuacji

 Samorząd gminny jako organ zarządzający najmniejszą jednostką admini-
stracyjną ma do wykonania wiele zadań, których realizacja może potencjalnie 
kolidować z ochroną obszarów cennych przyrodniczo. W ustawie z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym1 zapisano między innymi, że do jego zadań 
własnych należą sprawy związane z ochroną środowiska i przyrody, wodociąga-
mi i kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, jak rów-
nież utrzymaniem zieleni i zadrzewień (art. 7). Dodatkowo niektóre z kwestii 
zostały bardziej szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody2, gdzie gminne organy wykonawcze zaliczono do organów 
ochrony przyrody (art. 91). Także ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko3 wnosi 
istotne rozwiązania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania inwestycji 
na środowisko (w tym na obszary Natura 2000).
 Wspomniane regulacje dają impuls do podjęcia badań nad jakością decyzji 
administracyjnych podejmowanych przez gminnych urzędników oraz nad ich 

1 Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
2 Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.
3 Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.
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szeroko rozumianą świadomością ekologiczną w kontekście ułatwiania lub utrud-
niania procesu ochrony przyrody czy też stymulowania odpowiednich postaw osób 
prywatnych użytkujących na co dzień obszary objęte rygorami ochronnymi.
 Należy zaznaczyć, że wielu autorów ma już teraz obawy, że gminne organy 
wykonawcze mogą nie podołać zadaniu efektywnego zarządzania bez negatyw-
nych skutków dla ochrony obszarów Natura 2000. Stefan Kozłowski i K. Wojcie-
chowski zaproponowali na przykład, aby w ramach nowej, specjalnie do tego 
celu powołanej struktury odpowiedzialnej za funkcjonowanie sieci na szczeblu 
lokalnym pracowała liczna kadra inspektorów terenowych, których zadaniem by-
łoby między innymi negocjowanie z prywatnymi właścicielami gruntów, a na po-
ziomie regionalnym aby nowo tworzone zespoły zajmowały się wprowadzaniem 
obszarów Natura 2000 do strategii i planów zagospodarowania oraz koordynacją 
i monitoringiem4. Marek Kłodziński zwraca z kolei uwagę na liczne uchybienia 
władz terenowych w procesie typowania obszarów naturowych, jakie zostały 
stwierdzone w wyniku kontroli NIK w 2007 roku, jak również na fakt, iż zasada 
ostrożności przy wydawaniu decyzji inwestycyjnych na słabo rozpoznanych przy-
rodniczo terenach budzi sprzeciw zarówno potencjalnych inwestorów, jak i samych 
samorządowców5. Na istotne problemy, jakie już wystąpiły w toku realizacji pro-
gramu Natura 2000 na poziomie lokalnym, a które mogą odcisnąć swoje piętno na 
procesie wdrażania planów ochronnych, wskazuje również A. Bołtromiuk. Wy-
mienia wśród nich fatalny wizerunek sieci, nieufność samorządów wynikającą ze 
złych doświadczeń, brak doświadczenia po stronie urzędniczej w gminach, ograni-
czony czas i niewystarczające środki przeznaczone na komunikację społeczną, 
traktowanie zagadnień społeczno-gospodarczych jako mniej ważnych w relacji do 
przyrodniczych, wreszcie brak w gminie specjalistów z zakresu ochrony środo-
wiska6.
 Warto nadmienić, że uwagi krytyczne przedstawicieli świata polskiej nauki 
pod adresem istniejących w Polsce rozwiązań bywały nieraz głoszone na forum 
publicznym. Za przykład może tu posłużyć choćby wystąpienie prof. H. Okarmy 
w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa w Warszawie 20 maja 2010 roku. Zawarto w nim krytykę pra-
wa tworzonego w dziedzinie ochrony przyrody, zwracając uwagę na to, że nie 
uregulowano problemów zarządzania, nadzoru i fi nansowania obszarów Natura 
2000, jak również nie zadbano o procedury administracyjne umożliwiające wła-
ściwe przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla tych terenów7.

4 S. Kozłowski, K. Wojciechowski, Aktualne problemy wdrażania europejskiej sieci ekologicznej 
Natura 2000 w Polsce, w: Zarządzanie zasobami przyrody na obszarach Natura 2000 w Polsce, 
red. T.J. Chmielewski, Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin 2006, s. 20-21.
5 M. Kłodziński, Sieć ekologiczna Natura 2000 a rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, „Woda-
-Środowisko-Obszary Wiejskie” 2012, t.12, z. 1(37), s. 60.
6 A. Bołtromiuk, Natura 2000 – możliwości i dylematy rozwoju obszarów wiejskich objętych eu-
ropejską siecią ekologiczną, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 
2012, t. 7, nr 1, s. 120.
7 H. Okarma, Jak skutecznie chronić różnorodność biologiczną. Propozycje poprawy obecnego 
stanu ochrony przyrody, Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
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 W ostatnich latach przedmiotem coraz większego zainteresowania staje się 
gospodarcze wykorzystanie obszarów naturowych. Tereny te mogą w pewnych wa-
runkach generować dodatkowe dochody ludności miejscowej (głównie z turystyki) 
i dodatkowe wpływy do budżetów gmin, więc sprawa ich ekonomicznego użytko-
wania bardzo dobrze wpisuje się w szerszą problematykę rozwoju zrównoważone-
go obszarów wiejskich. Jedną z nowszych idei w tej dziedzinie jest zarządzanie 
rozwojem niszowym, mające zapewnić spójność społeczno-ekonomiczną. Model 
niszy można traktować jako rodzaj integracji terytorialnej stwarzającej możliwości 
rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, samorządności i przedsiębiorczości8. 
Idea ta ma swoje umocowanie w słynnej Deklaracji z Rio, gdzie zapisano między 
innymi, że „wspólnoty lokalne odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu środowi-
skiem i w jego rozwoju ze względu na swoje doświadczenia i tradycje”9.
 Pomimo tego, że literatura przedmiotu jest niewątpliwie coraz obszerniejsza, 
wciąż daje się odczuć pewien niedostatek badań empirycznych na temat roli 
władz gminnych w procesie funkcjonowania sieci oraz sposobów podejmowania 
przez nie decyzji administracyjnych. Jednym z prekursorów w dziedzinie badań 
nad działalnością ekorozwojową samorządów lokalnych był S. Kozłowski, który 
wraz ze współpracownikami analizował pod tym względem (choć wątków ba-
dawczych było więcej) wybrane gminy województwa lubelskiego (między innymi 
Terespol, Józefów, Strzyżewice, Tomaszów Lubelski, Dydnię). Jeśli chodzi o ba-
dania większych zbiorowości gmin, ostatnio lukę w tym zakresie częściowo wy-
pełniły między innymi dwa projekty badawcze:
• Badanie zrealizowane w lutym 2011 roku przez Europejski Fundusz Roz-

woju Wsi Polskiej, którego wyniki zostały uwzględnione w raporcie „Natura 
2000 – dobro publiczne, problem prywatny”. Podmiotem badań było tu 231 
wójtów i burmistrzów, którzy potwierdzili, że na ich terenie znajdują się ob-
szary Natura 2000.

• Analiza przeprowadzona od stycznia do sierpnia 2008 roku przez osoby 
ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (A. Kula, R. T. Ku-
rek, K. Okrasiński), z której wnioski zostały zawarte w dokumencie „Kwali-
fi kowanie przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko. Teoria 
i praktyka na podstawie wyników monitoringu procesów inwestycyjnych 
w Karpatach”. Projekt był dofi nansowany zarówno z Unii Europejskiej, jak 
i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach i objęto nim 78 urzędów miast i gmin, 19 starostw 
powiatowych, 19 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz 
3 urzędy wojewódzkie (śląski, małopolski, podkarpacki).

 W obu przypadkach próbowano dojść do konkluzji odnoszących się do pew-
nych aspektów polityki samorządowej wobec lokalnych zasobów przyrodniczych. 

i Leśnictwa, Warszawa, 20 maja 2010, s. 6 (maszynopis).
8 F. Piontek, B. Piontek, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-
-ekonomicznej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 24, Uniwersytet Rzeszowski, 
Rzeszów 2012, s. 62.
9 Ibidem, s. 64.
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Tabela  1 

Wybrane wyniki badań i wnioski zawarte w raportach sporządzonych przez pracowników Fundacji Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi oraz Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (2011 rok) Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (2008 rok)

Spośród 118 włodarzy gmin, którzy zgłosili uwagi na eta-
pie projektowania sieci Natura 2000 (51% ogółu bada-
nych), tylko 4 (3%) stwierdziło, że uwagi te zostały w 
pełni uwzględnione, zaś 25 (21%) – że uwzględniono je 
częściowo. Z drugiej strony uwagi 46% pozostawiono 
bez żadnej odpowiedzi.

38% badanych wójtów i burmistrzów uznało, że wpływ 
obecności obszarów sieci na możliwości rozwoju jest 
zdecydowanie niekorzystny lub raczej niekorzystny, 
przeciwnego zdania było 20%, w tym zaledwie 2% 
stwierdziło, że jest on zdecydowanie korzystny.

76,6% objętych badaniem wójtów i burmistrzów nie 
wiedziało nic o jakiejkolwiek akcji informacyjnej w 
związku z rozpoczęciem prac nad planami zadań ochron-
nych (PZO).

Ponad połowa badanych (51%) postrzega plany zadań 
ochronnych jako ograniczenie inwestycji, 37% – jako 
uciążliwy obowiązek do wykonania, 25% – jako źródło 
kon liktów, zaś 13% – jako obciążenie lokalnego budżetu.

Najczęstszymi barierami dla rozwoju gmin związanymi z 
obszarami Natura 2000 wskazywanymi przez ankieto-
wanych były: wydłużenie czasu realizacji inwestycji i 
dodatkowe koszty związane z OOŚ, niepewność uzyska-
nia pozwolenia na budowę, brak wytycznych precyzują-
cych dopuszczalny rodzaj i skalę działalności gospodar-
czej, utrudnienia w prowadzeniu i rozwijaniu działalno-
ści rolniczej, ogólna dezinformacja i niepewność co do 
obowiązujących przepisów i konkretnych ograniczeń.

Włączenie samorządów w prace nad ustalaniem planów 
zadań ochronnych oraz wymóg obligatoryjnego uczest-
nictwa w tych pracach ekspertów ekonomicznych jest 
szansą na naprawienie błędów powstałych w procesie 
wyznaczania sieci Natura 2000.

Plany zadań ochronnych mogą być podstawą do zmiany 
lub elementem nowego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. 

Organy administracji nie kierują się jednolitą, obiektyw-
ną, rzetelną i wery ikowalną praktyką kwali ikowania 
przedsięwzięć do sporządzenia Raportu Oddziaływania 
na Środowisko (ROŚ).

Większość wójtów i burmistrzów gmin objętych monito-
ringiem, wydając postanowienia nakładające obowiązek 
sporządzenia ROŚ, kierowała się przede wszystkim sta-
nowiskiem organów opiniujących (starostowie, wojewo-
dowie, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni). 
Może to oznaczać, że administracja gminna nie jest nale-
życie przygotowana do rozstrzygania w sprawach oceny 
oddziaływania na środowisko pod względem meryto-
rycznym oraz organizacyjnym (przykładowo uwarunko-
wania czasowe). Niejednokrotnie, zwłaszcza w małych 
gminach, sprawami ochrony środowiska zajmuje się jed-
na osoba, godząc te obowiązki z wieloma innymi: gospo-
darką odpadami, edukacją ekologiczną, zamówieniami 
publicznymi.

Zasady i kryteria, jakimi kierują się organy opiniujące 
przy wydawaniu opinii na temat nałożeniu obowiązku 
sporządzenia ROŚ, są ogólnikowe, niewery ikowalne i po-
zbawione podstaw merytorycznych.

Proces kwali ikowania przedsięwzięć do sporządzenia 
ROŚ jest uznaniowy i zależy od decyzji urzędniczych, któ-
re nie zawsze są podyktowane obiektywnymi i racjonal-
nymi przesłankami.

Etap kwali ikacji przedsięwzięć do pełnej procedury oce-
ny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest niedoceniany.

Tylko jeden ze 119 monitorowanych organów admini-
stracji powołał się na stosowanie wytycznych Komisji 
Europejskiej dotyczących kwali ikowania przedsięwzięć.

Żaden z organów nie kieruje się lokalnymi priorytetami 
ochrony środowiska przy nakładaniu obowiązku sporzą-
dzenia ROŚ.

Istnieje potrzeba powołania do życia instytucji zajmują-
cej się nadzorem merytorycznym nad prowadzonymi 
procedurami OOŚ.

Konieczne jest wypracowanie narzędzia, które byłoby 
stosowane w praktyce kwali ikacji przedsięwzięć do spo-
rządzenia ROŚ.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi, 

Warszawa, 30 czerwca 2011 r., s. 2-3 (materiał prasowy dostępny na stronie: www.cbr.edu.pl [10.11.2011 r.]); Kwalifi kowanie 

przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko. Teoria i praktyka na podstawie wyników monitoringu procesów inwestycyjnych 

w Karpatach, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2008, s. 25-27.
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O ile jednak pierwszy z wymienionych raportów bezpośrednio dotyczył sieci 
 Natura 2000, o tyle w drugim podjęto fundamentalny dla kwestii funkcjonowa-
nia tej sieci problem częstotliwości i sposobu przeprowadzania ocen oddziaływa-
nia inwestycji na środowisko. Niektóre wyniki badań oraz wnioski, jakie wycią-
gnęli autorzy wspomnianych opracowań, zamieszczono w tabeli 1.

Stosunek gminnych władz samorządowych 
do obszarów Natura 2000 oraz ich działalność planistyczna

 Stosunek do kwestii obecności obszarów Natura 2000 nie przesądza wpraw-
dzie o przyszłym kształcie polityki wobec tych terenów, niemniej może stanowić 
pewną przesłankę do wnioskowania na temat gotowości władz lokalnych 
do brania pod uwagę nowej formy ochrony przyrody przy określaniu priorytetów 
rozwojowych gminy. Samorządy mogły określić swoje stanowisko wobec idei już 
na początkowym etapie tworzenia sieci, kiedy to, zgodnie z art. 27 ustawy 
o ochronie przyrody, miały możliwość przesłania swoich uwag w sprawie projek-
tu listy obszarów Natura 2000 do ministra środowiska. W przywoływanym ba-
daniu przeprowadzono analizę dotyczącą tych uwag oraz opinii urzędów gmin 
dotyczącą stopnia ich uwzględnienia przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, 
ale badanie oparto na stosunkowo małej próbie badawczej (231 gmin na obsza-
rze całego kraju, podczas gdy na przykład w samym tylko województwie lubel-
skim gmin z obszarami Natura 2000 jest obecnie 142) i niewątpliwie uzasadnio-
ne byłoby jej dalsze poszerzanie dla większej reprezentatywności otrzymanych 
wyników. Dodatkowo dużą wartość poznawczą należałoby przypisać danym na 
temat treści opinii, a konkretnie informacji, jaka część gmin była za znaczącym 
ograniczeniem areału poddanego rygorom ochronnym lub nawet przeciwko wy-
tyczeniu na ich terenie obszarów naturowych. Teoretycznie rzecz biorąc, rady 
gmin mogły tutaj reprezentować również dwa inne poglądy, to znaczy być za 
zwiększeniem powierzchni obszarów w ramach sieci lub w pełni akceptować 
projekt ministerstwa, co można by próbować interpretować jako ogólnie pozy-
tywne nastawienie do ochrony tych terenów, które być może znajdzie swój wyraz 
także w decyzjach administracyjnych i inwestycyjnych podejmowanych w naj-
bliższej przyszłości. Warto zwrócić uwagę, że proces konsultacji z włodarzami 
gmin będzie w najbliższym czasie kontynuowany i obejmie tym razem projekty 
planów ochrony, co stawia przed samorządowcami kolejne wyzwania. Zbadanie 
w tym kontekście stopnia znajomości tych planów w urzędach gmin, jak również 
gotowości lokalnych urzędników do aktywnego uczestniczenia w ich kształtowa-
niu nabiera szczególnego znaczenia. Bez odpowiedniego przygotowania meryto-
rycznego pracowników samorządowych, ciągłego podnoszenia przez nich kwali-
fi kacji w dziedzinie szeroko rozumianego zarządzania środowiskiem oraz towa-
rzyszących temu stosownych rozwiązań w strukturze organizacyjnej samych 
urzędów może być to trudne do zrealizowania.
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 Jedną z ważniejszych odpowiedzi, jaką można uzyskać w toku przeprowa-
dzonych analiz, jest odpowiedź na pytanie, w czym samorządy upatrują najwięk-
szych przeszkód rozwoju gminy po ustanowieniu sieci ochronnej. Wśród poten-
cjalnych barier mogą się znaleźć między innymi: skomplikowana procedura 
uzyskiwania zezwoleń na inwestycje, brak jednoznacznie zdefi niowanych rodza-
jów działalności możliwych do rozwijania na obszarach Natura 2000 czy też 
konieczność uwzględniania planów ochrony w miejscowych planach zagospoda-
rowana przestrzennego.
 Występowanie obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000 może 
jednak również powodować zmianę nastawienia władz gminnych do kwestii 
ochrony przyrody. Szczególnie cenne byłoby stwierdzenie, na ile program może 
zachęcić samorządy do podejmowania fakultatywnych przedsięwzięć wobec lo-
kalnych walorów przyrodniczych, tym bardziej że badania prowadzone w ostat-
nich latach pokazują, że jest wciąż wiele do zrobienia w tym zakresie10. W szcze-
gólności za zasadne należałoby uznać sprawdzenie, czy w związku z funkcjono-
waniem obszarów naturowych wójtowie lub burmistrzowie planują uruchamiać 
instrumenty zachęcające prywatnych właścicieli do egzekwowania planów 
ochrony oraz czy zamierzają systematycznie monitorować przestrzeganie właści-
wych zachowań na obszarach Natura 2000. Oba rozwiązania niewątpliwie po-
magałyby w zachowaniu ekorozwojowego charakteru polityki lokalnej, przyczy-
niając się tym samym do budowania pozytywnego wizerunku gminy na zewnątrz.
 Jednym z podstawowych obowiązków samorządu lokalnego wynikającym 
z funkcjonowania sieci Natura 2000 jest wkomponowanie jej obszarów w sys-
tem planowania i zagospodarowania przestrzennego. Chodzi tu zwłaszcza o mo-
dyfi kację treści dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy, stanowiącego podstawę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Ustanowienie obszarów o pewnych rygorach 
w zakresie działalności gospodarczej i inwestycyjnej w sposób niejako naturalny 
powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w zmianach istniejących dotychczas 
studiów, ale w praktyce nie ma skutecznych mechanizmów nacisku na władze 
lokalne, aby zmiany takie czyniły, a już wykonane analizy pokazują, że gminy nie 
zawsze są skore do wprowadzania daleko idących korekt w już istniejących 
i obowiązujących planach zagospodarowania. Przykładowo, w efekcie badania 
zrealizowanego w 2008 roku, obejmującego większość gmin województwa lu-
belskiego, stwierdzono między innymi, że tylko około jedna piąta ze 127 jedno-
stek, wykonując nowe studium, w ogóle zmieściła się w terminie określonym 
przez ustawodawcę, a ogromna większość z nich korzystała przy tym z usług 
podmiotów zewnętrznych, nie wprowadzając w mniej więcej jednym na siedem 
przypadków praktycznie żadnych zmian w porównaniu ze starymi planami za-
gospodarowania. Poza tym nie wszystkie gminne opracowania uwzględniały 

10 Porównaj między innymi: J. Witkowski, Niektóre aspekty działalności organizatorskiej wybra-
nych samorządów gminnych województwa lubelskiego w ochronie przyrody, „Chrońmy Przyro-
dę Ojczystą” 2010, t. 66, z. 2.
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obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego11. W świetle tych danych 
wydaje się, że jednym z ważniejszych celów badawczych na najbliższe lata, od-
noszącym się do polityki władz samorządowych wobec obszarów Natura 2000, 
powinno być monitorowanie samego procesu oznaczania granic tych obszarów 
na mapach lokalnych wraz z identyfi kacją występujących tam siedlisk przyrod-
niczych w ten sposób, aby możliwe było później sporządzanie prognoz oddziały-
wania poszczególnych przedsięwzięć na środowisko.
 Działaniem, które mogłoby w przyszłości pomagać urzędnikom we właści-
wej ocenie sytuacji przy podejmowaniu wiążących decyzji administracyjnych, 
jest przeprowadzanie inwentaryzacji przyrodniczej. W literaturze wyróżnia się 
generalnie dwa modele inwentaryzacji, to znaczy konserwatorski, w którym 
przedstawia się walory przyrody w ujęciu tradycyjnym (konserwatorska ochrona 
przyrody), oraz taki, w którym walory te są przedstawiane w szerszym ujęciu – 
uwzględniającym całokształt ochrony środowiska. Oprócz tego możliwe jest tak-
że wykonywanie specjalnych map geologiczno-gospodarczych. Niezależnie od 
formy podstawowym celem inwentaryzacji tego typu powinno być zawsze rzetel-
ne określenie, jakie elementy środowiska występują na danym terenie. Wiado-
mo, że część gmin w Polsce nigdy nie wykonała waloryzacji przyrodniczej, stąd 
pożyteczne byłoby oszacowanie odpowiedniego wskaźnika, podobnie jak i okre-
ślenie, z jaką częstotliwością tego typu opracowania są sporządzane na pozosta-
łym obszarze i ewentualnie jaką metodą.

Polityka inwestycyjna a obszary Natura 2000

 Zarządzanie gminą musi się wiązać z aktywnością samorządów na płasz-
czyźnie działań inwestycyjnych. Chodzi tutaj tak o bezpośrednie angażowanie 
się urzędów w nowe przedsięwzięcia na terenie gminy, co jest nieodzowne 
w przypadku wielkich projektów infrastrukturalnych, jak i o procesy decyzyjne 
w odniesieniu do inwestycji podejmowanych przez podmioty prywatne. W obu 
przypadkach implikacje dla obszarów chronionych są oczywiste, stąd trudno jest 
pominąć ten aspekt działalności władz lokalnych przy defi niowaniu ważnych 
z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego celów badawczych.
 Z przepisów prawa polskiego wynika, że gminne organy wykonawcze będą 
mieć decydujący głos przy udzielaniu zgody na realizację wielu spośród przed-
sięwzięć mogących potencjalnie wspierać decyzje środowiskowe lub zagrażać 
dominującej na obszarach Natura 2000 funkcji ochronnej. Pełny wykaz takich 
przedsięwzięć (a także tych, które zawsze znacząco oddziałują na środowisko) 
zamieszczono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko12. Inny 
akt prawny – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

11 J. Witkowski, Zaangażowanie samorządów gminnych w działania na rzecz ochrony przyrody na 
przykładzie gmin województwa lubelskiego, „Ekonomia i Środowisko” 2008 nr 1 (33), s. 121-122.
12 Dz. U. nr 213, poz. 1397.
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o ocenach oddziaływania na środowisko13 – wymienia wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast jako organy wydające decyzje o środowiskowych uwarun-
kowaniach inwestycji, z wyłączeniem jedynie kilku rodzajów przedsięwzięć (art. 
75), nadając im jednocześnie kompetencje w zakresie stwierdzania obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalania zakresu rapor-
tu oddziaływania na środowisko (art. 63) oraz odstąpienia od niektórych wyma-
gań dotyczących zawartości tego raportu (art. 68). Warto również nadmienić, 
że zgodnie z tym samym aktem prawnym w odniesieniu do przedsięwzięć, dla 
których władze gminy są właściwym organem decyzyjnym, władze te mogą 
przed wydaniem decyzji środowiskowej uznać, że dana inwestycja może znaczą-
co oddziaływać na obszar Natura 2000 i wydać w konsekwencji postanowienie 
o obowiązku przedłożenia przez projektodawcę stosownych dokumentów regio-
nalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (art. 96), który tym samym przejmie 
uprawnienie do zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji lub nie udzieli na nią 
zgody.
 W kontekście wzmiankowanych wyżej możliwości samorządów w zakresie 
defi niowania warunków i dopuszczania do realizacji inwestycji na własnym tere-
nie, ale także w celu stwierdzenia, czy konieczność uwzględniania wymogów śro-
dowiskowych nie hamuje inicjatywy zarówno zarządzających gminami, jak i pozo-
stałych podmiotów lokalnych, proponuje się weryfi kację następujących danych 
oraz dotyczących ich trendów ilustrujących dynamikę w ostatnich latach:
• liczby wydawanych pozytywnych i negatywnych decyzji środowiskowych 

w gminach;
• liczby przedsięwzięć kierowanych do przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko;
• liczby projektów, dla których nakazano sporządzenie raportu oddziaływania 

na środowisko;
• liczby projektowanych przedsięwzięć na terenie gminy, uznanych ostatecz-

nie za potencjalnie znacząco oddziałujące na obszary Natura 2000;
• liczby przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych bezpośrednio na obsza-

rach Natura 2000;
• liczby przedsięwzięć podjętych w związku z działaniami ochronnymi na ob-

szarach Natura 2000.
 Analiza powyższych informacji powinna wytworzyć ogólny obraz egzekwo-
wania przez gminne organy wymogów ochrony środowiska przy realizacji roz-
maitych projektów inwestycyjnych, lecz dla uzyskania pełniejszego efektu nale-
żałoby jeszcze wziąć pod uwagę to, jakiego typu inwestycje samorządy były i są 
skłonne przeprowadzać samodzielnie w oparciu o dochody budżetowe i środki 
pozyskiwane z zewnątrz, jak również wspierać fi nansowo na zasadach partycy-
pacji w kosztach ich realizacji. Z punktu widzenia wykorzystywania obszarów 
Natura 2000 dla rozwoju lokalnego, w tym rozwijania na ich bazie prywatnej 
przedsiębiorczości, najczęściej podkreśla się możliwości związane z budową od-
powiedniej infrastruktury turystycznej. Rolą samorządu jest tu między innymi 

13 Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.
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dbałość o czystość wód, powietrza czy gleb poprzez podejmowanie inicjatyw ade-
kwatnych do bieżących potrzeb środowiska naturalnego. Do grupy takich inicja-
tyw prośrodowiskowych można zaliczyć inwestycje:
• w sieć wodociągowo-kanalizacyjną;
• w składowanie i utylizację odpadów;
• w oczyszczanie ścieków;
• w odnawialne źródła energii;
• w redukcję emisji i zanieczyszczeń;
• w bezpośrednią ochronę przyrody.
 Warta zbadania jest także gotowość urzędów gmin, na terenie których wyty-
czono obszary chronione, do wykorzystywania tego faktu dla pozyskiwania środ-
ków ze źródeł krajowych i zagranicznych. Duży walor poznawczy mogą mieć 
zwłaszcza wyniki analiz dotyczących aplikowania samorządów gminnych o środki 
uruchamiane w ramach unijnego instrumentu LIFE+, którego trzy komponenty 
na lata 2007-2013 („LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”, „LIFE+ poli-
tyka i zarządzanie w zakresie środowiska”, „LIFE+ informacja i komunikacja”) 
przewidują współfi nansowanie szerokiego wachlarza projektów służących ochro-
nie środowiska na obszarach Natura 2000.

Podsumowanie

 Funkcjonowanie sieci Natura 2000 stawia przed samorządami gminnymi 
poważne wyzwania. Sprostanie im oznacza zapewnienie trwałego, dynamiczne-
go rozwoju z jednoczesnym zachowaniem bezcennych ekosystemów, które rów-
nież, choć z pewnymi ograniczeniami, mogą być użytkowane gospodarczo. Mo-
nitorowanie procesów przestrzegania podstawowych zasad postępowania wobec 
obszarów chronionych ma swoje uzasadnienie szczególnie w obliczu potencjal-
nej, a nawet już potwierdzanej wynikami niektórych badań niechęci części władz 
lokalnych do obecności na ich terenie obszarów naturowych. Z punktu widzenia 
rozwoju lokalnego owo negatywne nastawienie może przekładać się albo na zna-
czący spadek aktywności w obawie przed naruszaniem reguł, albo na forsowanie 
rozwoju infrastrukturalnego kosztem środowiska przyrodniczego z pogwałce-
niem przepisów prawa. W niniejszym artykule zaprezentowano i pokrótce omó-
wiono wybrane problemy badawcze mające związek z powyższymi zagadnienia-
mi, przy czym kwestia wyboru takich, a nie innych wątków tematycznych pozo-
stawia oczywiście pole do dyskusji, a lista zagadnień wartych zbadania z pewno-
ścią nie jest zamknięta.


