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Abstract. The article presents the status and general competence of a regional 
director for environmental protection and then focuses on tasks of this government 
body in the field of nature conservation. The article analyses strategic 
environmental assessment, especially in the aspect of assessment of forest 
management plans, establishing of nature protection forms, management of nature 
reserves and Natura 2000 sites and issue of decision on permission to carry out 
activity prohibited under nature protection legal act. 

WSTÆP
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. 

U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.] „ochrona przyrody polega na zachowaniu, 
zrównowaýonym uýytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i skùadników 
przyrody” (art. 2 cyt. ustawy). Mimo ýe brak definicji legalnej pojæcia „przyroda”, 
moýna przyjàã, ýe jest nià wszystko, co nas otacza, a nie zostaùo stworzone przez 
czùowieka [Radecki 2006]. Niewàtpliwie jednym z waýniejszych komponentów 
úrodowiska przyrodniczego sà lasy. Znajduje to odzwierciedlenie w 
prawodawstwie, bowiem zarówno prawo ochrony przyrody uwzglædnia 
zagadnienia zwiàzane z siedliskami leúnymi, jak i prawo leúne na pierwszym 
miejscu stawia zachowanie, ochronæ i powiækszanie zasobów leúnych (art. 1 ustawy 
z dnia 28 wrzeúnia 1991 r. o lasach [Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.]).
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Z dniem 15 listopada 2008 r. weszùa w ýycie ustawa z dnia 3 paêdziernika 
2008 r. o udostæpnianiu informacji o úrodowisku i jego ochronie, udziale 
spoùeczeñstwa w ochronie úrodowiska oraz o ocenach oddziaùywania na 
úrodowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.]. Celem usprawnienia 
procesu zarzàdzania úrodowiskiem w Polsce w kontekúcie skuteczniejszej absorpcji 
úrodków UE ustawà tà powoùano takýe nowe organy administracji rzàdowej – 
Generalnego Dyrektora Ochrony Úrodowiska i regionalnych dyrektorów ochrony 
úrodowiska [Druk 768]. Ci ostatni przejæli kompetencje wojewodów w zakresie 
ocen oddziaùywania na úrodowisko, zapobiegania szkodom w úrodowisku oraz w 
zakresie ochrony przyrody. 

W kontekúcie zarzàdzania ochronà przyrody w lasach warto przyjrzeã siæ 
kompetencjom i zadaniom regionalnego dyrektora ochrony úrodowiska, bowiem 
pozwoli to na zdefiniowanie obszarów wspóùdziaùania administracyjnych organów 
ochrony przyrody (lub szerzej ochrony úrodowiska) i zarzàdców lasów. 

STATUS REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ÚRODOWISKA 
W STRUKTURZE ADMINISTRACJI SPECJALNEJ W ZAKRESIE 

OCHRONY ÚRODOWISKA
Na czele wyspecjalizowanych sùuýb ochrony úrodowiska stoi, zgodnie z art. 

121 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udostæpnianiu informacji úrodowisku i 
jego ochronie, udziale spoùeczeñstwa w ochronie úrodowiska oraz o ocenach 
oddziaùywania na úrodowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.], 
Generalny Dyrektor Ochrony Úrodowiska (GDOÚ), który jest centralnym organem 
administracji rzàdowej. Podlega on ministrowi wùaúciwemu do spraw úrodowiska. 
Na szczeblu regionalnym (obejmujàcym obszar województwa), zgodnie z art. 123 
cytowanej ustawy, zadania z zakresu ochrony úrodowiska wykonuje regionalny 
dyrektor ochrony úrodowiska (rdoú), który jest organem administracji rzàdowej 
niezespolonej. Powoùywany jest on i odwoùywany przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Úrodowiska. Swoje zadania regionalny dyrektor ochrony úrodowiska 
wykonuje przy pomocy regionalnej dyrekcji ochrony úrodowiska, która jest 
pañstwowà jednostkà budýetowà. Zgodnie z ustawowym uregulowaniem art. 124 
ust. 2 cytowanej ustawy zadania w zakresie ochrony przyrody rdoú wykonuje przy 
pomocy regionalnego konserwatora przyrody, bædàcego zastæpcà regionalnego 
dyrektora.

W postæpowaniach administracyjnych organem wyýszego stopnia, w 
rozumieniu kodeksu postæpowania administracyjnego, w stosunku do regionalnych 
dyrektorów ochrony úrodowiska jest Generalny Dyrektor Ochrony Úrodowiska (art. 
127 ust. 3 cytowanej powyýej ustawy). W postæpowaniach legislacyjnych akty 
prawa miejscowego ustanawiane przez rdoú w formie zarzàdzeñ (art. 123 ust. 2 
ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udostæpnianiu informacji o úrodowisku i jego 
ochronie, udziale spoùeczeñstwa w ochronie úrodowiska oraz o ocenach 
oddziaùywania na úrodowisko) podlegajà kontroli w trybie nadzoru przez Prezesa 
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Rady Ministrów, co wynika z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o 
wojewodzie i administracji rzàdowej w województwie [Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 
206 ze zm.]. Art. 59 ust. 2 tej ustawy nakùada takýe na rdoú, jako na organ 
niezespolonej administracji rzàdowej, obowiàzek uzgadniania z wojewodà 
projektów aktów prawa miejscowego. 

KOMPETENCJE OGÓLNE REGIONALNEGO DYREKTORA 
OCHRONY ÚRODOWISKA

Kompetencje ogólne naleýy rozumieã jako generalne wskazanie spraw, jakimi 
dany organ ma siæ zajmowaã [Matczak 2004]. Kompetencje te zostaùy wskazane w 
art. 131 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udostæpnianiu informacji o 
úrodowisku i jego ochronie, udziale spoùeczeñstwa w ochronie úrodowiska oraz o 
ocenach oddziaùywania na úrodowisko[Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.]. 
Przedmiotowy zakres dziaùania regionalnego dyrektora ochrony úrodowiska 
obejmuje: 
1) udziaù w strategicznych ocenach oddziaùywania na úrodowisko;
2) przeprowadzanie ocen oddziaùywania przedsiæwziæã na úrodowisko lub udziaù 

w tych ocenach;3) tworzenie i likwidacjæ form ochrony przyrody na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;4) ochronæ i 
zarzàdzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody na 
zasadach i w zakresie okreúlonym ustawà z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody;

5) wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody;

6) przeprowadzanie postæpowañ i wykonywanie innych zadañ, o których mowa 
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w úrodowisku i 
ich naprawie;

7) przekazywanie danych do bazy danych o ocenach oddziaùywania na 
úrodowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Úrodowiska; 

8) wykonywanie zadañ zwiàzanych z udziaùem organizacji w systemie 
ekozarzàdzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie okreúlonych w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarzàdzania i audytu 
(EMAS);

9) wspóùpracæ z organami jednostek samorzàdu terytorialnego w sprawach ocen 
oddziaùywania na úrodowisko i ochrony przyrody;

10) wspóùpracæ z organizacjami ekologicznymi.
W dalszej czæúci artykuùu zostanà poddane analizie wybrane kompetencje 

regionalnego dyrektora ochrony úrodowiska, które mogà byã powiàzane z 
gospodarkà leúnà. 
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STRATEGICZNA OCENA ODDZIAÙYWANIA NA ÚRODOWISKO
Dokumenty podlegajàce strategicznej ocenie oddziaùywania na úrodowisko 

zostaùy okreúlone w art. 46 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udostæpnianiu 
informacji o úrodowisku i jego ochronie, udziale spoùeczeñstwa w ochronie 
úrodowiska oraz o ocenach oddziaùywania na úrodowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 ze zm.]. Na tej podstawie oceny strategicznej wymagajà projekty:
- koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowañ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego,
- polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysùu, energetyki, 
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leúnictwa, 
rolnictwa, ryboùówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub 
przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczajàcych ramy dla póêniejszej 
realizacji przedsiæwziæã mogàcych znaczàco oddziaùywaã na úrodowisko,
- polityk, strategii, planów lub programów innych niý wymienione powyýej, 
których realizacja moýe spowodowaã znaczàce oddziaùywania na obszar Natura 
2000, jeýeli nie sà one bezpoúrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub 
nie wynikajà z tej ochrony.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaùywania na úrodowisko, na 
podstawie art. 47 cytowanej ustawy, jest wymagane takýe w przypadku projektów 
dokumentów, innych niý wymienione w art. 46, jeýeli w uzgodnieniu z wùaúciwym 
organem, o którym mowa w art. 57 (tj. Generalnym Dyrektorem Ochrony 
Úrodowiska – w przypadku dokumentów opracowywanych i zmienianych przez 
centralne organy administracji rzàdowej lub regionalnym dyrektorem ochrony 
úrodowiska – w przypadku pozostaùych dokumentów), organ opracowujàcy projekt 
dokumentu stwierdzi, ýe wyznaczajà one ramy dla póêniejszej realizacji 
przedsiæwziæã mogàcych znaczàco oddziaùywaã na úrodowisko i ýe realizacja 
postanowieñ tych dokumentów moýe spowodowaã znaczàce oddziaùywanie na 
úrodowisko. 

Na podstawie powyýszych przepisów naleýy stwierdziã, ýe w odniesieniu 
do gospodarki leúnej strategicznej ocenie oddziaùywania podlegajà wykonywane na 
podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 wrzeúnia 1991 r. o lasach [Dz. U. z 2005 r. Nr 45, 
poz. 435 ze zm.] plany urzàdzenia lasu i uproszczone plany urzàdzenia lasu, o ile 
wyznaczajà one ramy dla póêniejszej realizacji przedsiæwziæã mogàcych znaczàco 
oddziaùywaã na úrodowisko lub których realizacja moýe spowodowaã znaczàce 
oddziaùywania na obszar Natura 2000, jeýeli nie sà one bezpoúrednio zwiàzane z 
ochronà obszaru Natura 2000 lub nie wynikajà z tej ochrony.

Organ opracowujàcy projekt planu urzàdzenia lasu lub uproszczonego 
planu urzàdzenia lasu sporzàdza prognozæ oddziaùywania na úrodowisko zgodnie z 
art. 51 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udostæpnianiu informacji o 
úrodowisku i jego ochronie, udziale spoùeczeñstwa w ochronie úrodowiska oraz o 
ocenach oddziaùywania na úrodowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.]. 
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Jednym z elementów prognozy jest analiza i ocena istniejàcych problemów ochrony 
úrodowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w 
szczególnoúci dotyczàcych obszarów podlegajàcych ochronie na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody. Prognoza powinna przedstawiaã rozwiàzania majàce na celu 
zapobieganie, ograniczenie lub kompensacjæ przyrodniczà negatywnych 
oddziaùywañ na úrodowisko, mogàcych byã rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególnoúci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralnoúã tego obszaru. Ponadto, bioràc pod uwagæ cele i geograficzny zasiæg 
dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 a takýe integralnoúã 
tego obszaru – prognoza powinna przedstawiaã rozwiàzania alternatywne do 
rozwiàzañ zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich 
wyboru. 

Regionalny dyrektor ochrony úrodowiska uczestniczy w ocenie 
strategicznej jako organ, który uzgadnia zakres i stopieñ szczegóùowoúci informacji 
wymaganych w prognozie oddziaùywania na úrodowisko (na podstawie art. 53 
cytowanej ustawy [Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.]) oraz jako organ 
wùaúciwy w sprawach opiniowania projektu planu wraz z prognozà. (na podstawie 
art. 57 pkt 2 cyt. ustawy).

TWORZENIE I LIKWIDACJA FORM OCHRONY PRZYRODY
Zagadnienie form ochrony przyrody jest jednym z kluczowych zagadnieñ 

systemu ochrony przyrody. Przez formæ ochrony przyrody rozumie siæ „instytucjæ 
prawnà polegajàcà na wyodræbnieniu okreúlonego przedmiotu (obszaru, obiektu, 
gatunku), uznaniu go za chroniony powszechnie obowiàzujàcym aktem 
normatywnym, poddaniu go szczególnemu reýimowi prawnemu, w którym 
zasadniczà rolæ odgrywajà zakazy zachowania siæ zagraýajàcego temu 
przedmiotowi oraz ustanowieniu odpowiedzialnoúci typu penalnego za naruszenie 
tych zakazów” [Radecki 2006]. 

W art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.] zawarta jest lista 10 form ochrony przyrody, które 
mogà zostaã wprowadzone w celu ochrony obiektów lub obszarów cennych 
przyrodniczo. W kolejnych artykuùach znalazùy siæ definicje poszczególnych form, 
okreúlenie sposobu ich ustanawiania lub wyznaczania i wskazanie kompetentnych 
organów, a takýe reýim prawny obowiàzujàcy na ich obszarze lub w stosunku do 
nich.

Przyjmujàc klasyfikacjæ W. Radeckiego [2006] wymienione w art. 6 cyt. 
ustawy formy ochrony przyrody moýna podzieliã na:

1. formy ochrony obszarowej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000;

2. formy ochrony obiektowej: pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, uýytki ekologiczne i zespoùy przyrodniczo-krajobrazowe

3. formy ochrony gatunkowej: roúlin, zwierzàt i grzybów.
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Spoúród tych form ochrony przyrody regionalny dyrektor ochrony 
úrodowiska jest organem wùaúciwym do ustanawiania rezerwatu przyrody. Zgodnie 
z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2009 
r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.] rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w 
stanie naturalnym lub maùo zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska 
przyrodnicze, a takýe siedliska roúlin, siedliska zwierzàt i siedliska grzybów oraz 
twory i skùadniki przyrody nieoýywionej, wyróýniajàce siæ szczególnymi 
wartoúciami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi i walorami 
krajobrazowymi. Uznanie za rezerwat przyrody danego obszaru nastæpuje, na 
podstawie art. 13 ust. 2 cytowanej ustawy, w drodze aktu prawa miejscowego w 
formie zarzàdzenia regionalnego dyrektora ochrony úrodowiska, które okreúla jego 
nazwæ, poùoýenie lub przebieg granicy i otulinæ, jeýeli zostaùa wyznaczona, cele 
ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a takýe sprawujàcego nadzór 
nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony úrodowiska, w drodze aktu prawa 
miejscowego w formie zarzàdzenia, po zasiægniæciu opinii regionalnej rady 
ochrony przyrody, moýe zwiækszyã obszar rezerwatu przyrody, zmieniã cele 
ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartoúci przyrodniczych, dla których 
rezerwat zostaù powoùany - zmniejszyã obszar rezerwatu przyrody albo 
zlikwidowaã rezerwat przyrody.

OCHRONA I ZARZÀDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000
I INNYMI FORMAMI OCHRONY PRZYRODY NA ZASADACH

I W ZAKRESIE OKREÚLONYM USTAWÀ Z DNIA
16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

W odniesieniu do form ochrony przyrody, zgodnie z powyýej cytowanà za 
Radeckim definicjà, wprowadza siæ szczególny reýim prawny, w którym zasadniczà 
rolæ odgrywajà zakazy, a ich naruszenie podlega odpowiedzialnoúci karnej. Zakazy 
obowiàzujàce na terenie rezerwatów zostaùy wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody [Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze 
zm.]. Ustawodawca przewidziaù jednak moýliwoúã odstàpienia od zakazów w 
indywidualnych przypadkach, okreúlajàc sytuacje, w których wùaúciwym do 
wydania zezwolenia jest Generalny Dyrektor Ochrony Úrodowiska lub regionalny 
dyrektor ochrony úrodowiska. Zgodnie z art.. 15 ust. 4 cytowanej ustawy 4. 
Generalny Dyrektor Ochrony Úrodowiska, po zasiægniæciu opinii regionalnego 
dyrektora ochrony úrodowiska, moýe zezwoliã na obszarze rezerwatu przyrody na 
odstæpstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeýeli jest to uzasadnione potrzebà 
ochrony:

- ochrony przyrody lub
- realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku 

rozwiàzañ alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej w 
rozumieniu  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony úrodowiska [Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.].
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Natomiast regionalny dyrektor ochrony úrodowiska, na podstawie art. 15 
ust. 5 ustawy o ochronie przyrody [Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.] moýe 
zezwoliã na obszarze rezerwatu przyrody na odstæpstwa od zakazów, o których 
mowa w ust. 1, jeýeli jest to uzasadnione wykonywaniem badañ naukowych lub 
celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi 
lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaùywania na cele 
ochrony przyrody rezerwatu.Kompetencje te umoýliwiajà organom ochrony 
przyrody dopuszczenie w zarzàdzaniu obszarem chronionym pewnych dziaùañ, o 
ile nie stanowià one zagroýenia dla celu ochrony rezerwatu. 

Eliminacji zagroýeñ dla celu ochrony rezerwatu sùuýà takýe uregulowania 
prawne zwiàzane z koniecznoúcià uzgadniania projektów aktów planowania, 
których wykonanie moýe wpùynàã na stan úrodowiska w rezerwacie i jego otulinie. 
Do takich dokumentów naleýà projekty planów urzàdzenia lasu, uproszczonych 
planów urzàdzenia lasu. Zgodnie z art. 13 ust. 3b ustawy o ochronie przyrody [Dz. 
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.] projekty te, a takýe zadania z zakresu 
gospodarki leúnej, o których mowa w  i  ustawy z dnia 28 wrzeúnia 1991 r. o lasach 
[Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.], w czæúci dotyczàcej otuliny rezerwatu 
przyrody wymagajà uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony úrodowiska w 
zakresie ustaleñ tych planów lub zadañ, mogàcych mieã negatywny wpùyw na 
ochronæ przyrody rezerwatu.

Jednym z instrumentów zarzàdzania formami ochrony przyrody sà plany 
ochrony. W art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.] okreúlona zostaùa wùaúciwoúã podmiotów 
przygotowujàcych projekty planów ochrony oraz organów ustanawiajàcych plany. 
Ustanowienie planu ochrony dla rezerwatu nastæpuje w drodze aktu prawa 
miejscowego, w formie zarzàdzenia regionalnego dyrektora ochrony úrodowiska. 
Natomiast projekt planu ochrony sporzàdza regionalny dyrektor ochrony 
úrodowiska lub – po uzgodnieniu z tym organem – zarzàdzajàcy rezerwatem albo 
sprawujàcy nadzór nad rezerwatem. W tym miejscu naleýy przywoùaã art. 54 pkt 5 
ustawy z dnia 28 wrzeúnia 1991 r. o lasach [Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.], 
który mówi, iý Lasy Pañstwowe otrzymujà dotacje celowe z budýetu pañstwa na 
zadania zlecone przez administracjæ rzàdowà, w tym na opracowywanie planów 
ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujàcych siæ w ich zarzàdzie. 

Najnowszà formà ochrony przyrody w Polsce jest obszar Natura 2000. Jest 
to forma wprowadzona do polskiego systemu form ochrony przyrody w zwiàzku z 
wejúciem Polski do Unii Europejskiej. Równoczeúnie z przystàpieniem naszego 
kraju do UE, z dniem 1 maja 2004 r., weszùa w ýycie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.], która w duýej 
czæúci jest wyrazem implementacji standardów prawa unijnego w zakresie ochrony 
przyrody do prawodawstwa polskiego. Na europejskie prawo ochrony przyrody 
skùadajà siæ przede wszystkim rozporzàdzenia i dyrektywy, z których najwaýniejsze 
to: dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
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naturalnych oraz dzikiej fauny i flory [Dz. Urz. UE Nr L 92 z 21 maja 1992 r., s. 206, 
polska wersja jæzykowa – Dz. Urz. UE Wydanie Specjalne – Rozdz. 15. Tom 2, str. 
102-145], zwana popularnie „dyrektywà siedliskowà” lub „dyrektywà habitatowà” 
oraz dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 
ptaków [Dz. Urz. WE Nr L 103 z 25 kwietnia 1979 r., s. 1, polska wersja jæzykowa – 
Dz. Urz. UE Wydania Specjalne rozdz. 15 Tom 1, str. 98-117], zwana „dyrektywà 
ptasià”. Te dwie dyrektywy dajà podstawy wyznaczania i funkcjonowania 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, na którà skùadajà siæ obszary Natura 
2000, do wyznaczenia których zobligowane sà wszystkie pañstwa czùonkowskie 
UE na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Zgodnie z art. 5 pkt 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody [Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.] przez obszar Natura 2000 
rozumie siæ obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO), specjalny obszar ochrony 
siedlisk (SOO) lub obszar majàcy znaczenie dla Wspólnoty (OZW), utworzony w 
celu ochrony populacji dziko wystæpujàcych ptaków lub siedlisk przyrodniczych, 
lub gatunków bædàcych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Te trzy kategorie 
obszarów skùadajà siæ takýe na sieã obszarów Natura 2000, o której mowa w art. 25 
wyýej wymienionej ustawy. 

Wyznaczenie OSO i SOO, zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.], 
nastæpuje w drodze rozporzàdzenia ministra wùaúciwego do spraw úrodowiska. 

Natomiast regionalny dyrektor ochrony úrodowiska, na podstawie 
art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.] w odniesieniu do obszarów Natura 2000 organem 
sprawujàcym nadzór zgodnie z wùaúciwoúcià terytorialnà (dla obszarów morskich 
sprawujàcym nadzór jest dyrektor urzædu morskiego). Odstæpstwo od tej zasady 
przewidziane jest art. 32 ust. 5 cytowanej ustawy, który stanowi, ýe w przypadku, 
gdy obszar Natura 2000 obejmuje w caùoúci lub w czæúci obszar parku narodowego, 
sprawujàcym nadzór nad obszarem jest dyrektor parku narodowego. Na 
sprawujàcego nadzór nad obszarem Natura 2000 ustawa o ochronie przyrody 
nakùada obowiàzek wykonania zadañ zwiàzanych ze sporzàdzeniem projektu planu 
zadañ ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000. 

W odniesieniu do planu zadañ ochronnych regionalny dyrektor ochrony 
úrodowiska jest równieý organem wùaúciwym do ich ustanowienia, co wynika z art. 
28 ust. 5 cytowanej ustawy. Równoczeúnie art. 28 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody 
nakùada na regionalnego dyrektora ochrony úrodowiska obowiàzek uzyskania, 
przed ustanowieniem planu zadañ ochronnych, uzgodnienia projektu z dyrektorem 
regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych, jeýeli obszar Natura 2000 obejmuje 
obszar zarzàdzany przez Pañstwowe Gospodarstwo Leúne Lasy Pañstwowe. 
Uzgodnienie to dotyczy obszaru zarzàdzanego przez Pañstwowe Gospodarstwo 
Leúne Lasy Pañstwowe w zakresie zadañ ochronnych, za których wykonywanie 
odpowiadaã bædà jednostki Pañstwowego Gospodarstwa Leúnego Lasy 
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Pañstwowe, bowiem zgodnie z art. 32 ust 4 cytowanej ustawy na terenie 
zarzàdzanym przez PGL LP znajdujàcym siæ na obszarze Natura 2000 zadania w 
zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleúniczy, 
zgodnie z ustaleniami planu zadañ ochronnych lub planu ochrony, uwzglædnionymi 
w planie urzàdzenia lasu. 

Drugà funkcjà przypisanà regionalnemu dyrektorowi ochrony úrodowiska 
w odniesieniu do obszarów Natura 2000 jest koordynowanie ich funkcjonowania 
(art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 880 ze zm.]).Ustawodawca nie precyzuje jednak, na czym ta 
koordynacja miaùaby polegaã. Na gruncie nauki administracji koordynacjæ 
definiuje siæ jako harmonizowanie dziaùañ róýnych jednostek czy zespoùów 
jednostek dla osiàgniæcia zamierzonych celów [Leoñski 1979]. Idàc tym tokiem 
rozumowania, majàc na uwadze przede wszystkim aspekt osiàgniæcia 
zamierzonego celu, moýna przyjàã, ýe regionalny dyrektor ochrony úrodowiska 
wyposaýony jest w szereg kompetencji w odniesieniu do obszarów Natura 2000, np. 
do wyraýania zgody na realizacjæ planów lub przedsiæwziæã mogàcych znaczàco 
negatywnie oddziaùywaã na cele ochrony obszaru Natura 2000, do 
przeprowadzania oceny oddziaùywania przedsiæwziæã na obszary Natura 2000, czy 
do uzgadniania dokumentów planistycznych, ale takýe do nakùadania obowiàzku 
wykonania kompensacji przyrodniczej czy zawierania umów z wùaúcicielami lub 
posiadaczami obszarów, na których dziaùalnoúã gospodarcza wymaga 
dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000. 

WYDAWANIE DECYZJI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Analizujàc w kontekúcie zarzàdzania ochronà przyrody w lasach zadanie 
regionalnego dyrektora ochrony úrodowiska polegajàce na wydawaniu decyzji na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody naleýy wskazaã przede wszystkim na 
przepisy dotyczàce ochrony gatunkowej roúlin, grzybów i zwierzàt. W odniesieniu 
do tych organizmów ustawodawca przewidziaù moýliwoúã wprowadzenia 
rozporzàdzeniem ministra wùaúciwego ds. úrodowiska wùaúciwych dla 
poszczególnych gatunków zakazów wybranych spoúród zakazów wymienionych w 
art. 51 ustawy o ochronie przyrody [Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.] (w 
odniesieniu do roúlin i grzybów) oraz w art. 52 (w odniesieniu do zwierzàt). 
Podobnie jak w przypadku reýimu prawnego rezerwatów, tak i w ochronie 
gatunkowej ustawodawca zezwala jednak na wyjàtki od tej ochrony. Organy 
wùaúciwe do wydania zezwoleñ na odstæpstwa od zakazów w ochronie gatunkowej 
zostaùy wymienione w art. 56 cytowanej ustawy. Sà to mianowicie: Generalny 
Dyrektor Ochrony Úrodowiska oraz regionalny dyrektor ochrony úrodowiska. Ten 
ostatni, na podstawie art. 56 ust. 2. na obszarze swojego dziaùania moýe zezwoliã:

- w stosunku do gatunków objætych ochronà czæúciowà - na czynnoúci 
podlegajàce zakazom, okreúlonym w art. 51 ust. 1 i w art. 52 ust. 1,
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- w stosunku do gatunków objætych ochronà úcisùà – w odniesieniu do 
chronionych roúlin i grzybów na czynnoúci podlegajàce zakazom, okreúlonym w 
art. 51 ust. 1 pkt 2-4 (czyli na odstæpstwa od zakazu niszczenia ich siedlisk i ostoi, 
dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania úrodków chemicznych, 
niszczenia úcióùki leúnej i gleby w ostojach oraz pozyskiwania, zbioru, 
przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów gatunków 
chronionych), a w odniesieniu do chronionych zwierzàt na czynnoúci podlegajàce 
zakazom okreúlonym w art. 52 ust. 1 pkt 3-9, 12 i 13 (czyli na odstæpstwa od zakazu 
umyúlnego niszczenia ich jaj, postaci mùodocianych i form rozwojowych, 
niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, 
ýeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronieñ, wybierania, posiadania i 
przechowywania ich jaj, wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek, 
preparowania okazów gatunków, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaýy, 
wymiany i darowizny okazów gatunków, fotografowania, filmowania i obserwacji, 
mogàcych powodowaã ich pùoszenie lub niepokojenie oraz przemieszczania z 
miejsc regularnego przebywania na inne miejsca).

Decyzja wùaúciwego organu zezwalajàca na odstæpstwo od zakazów jest 
decyzjà uznaniowà, jednak nie ma charakteru dowolnego. Warunki udzielenia 
zezwolenia okreúlone zostaùy w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody [Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.], który mówi, ýe zezwolenia mogà byã wydane w 
przypadku braku rozwiàzañ alternatywnych, jeýeli nie spowoduje to zagroýenia dla 
dziko wystæpujàcych populacji chronionych gatunków roúlin, zwierzàt lub grzybów 
oraz:

- wynikajà z potrzeby ochrony innych dziko wystæpujàcych gatunków 
roúlin, zwierzàt, grzybów oraz ochrony siedlisk przyrodniczych lub

- wynikajà z koniecznoúci ograniczenia powaýnych szkód w gospodarce, w 
szczególnoúci rolnej, leúnej lub rybackiej, lub

- leýà w interesie zdrowia i bezpieczeñstwa powszechnego, lub
- sà niezbædne w realizacji badañ naukowych i programów edukacyjnych 

lub w realizacji celów zwiàzanych z odbudowà populacji, reintrodukcjà gatunków 
roúlin, zwierzàt lub grzybów, albo do celów dziaùañ reprodukcyjnych, w tym do 
sztucznego rozmnaýania roúlin, lub

- umoýliwiajà, w úciúle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w 
ograniczonym stopniu, zbiór lub przetrzymywanie roúlin i grzybów oraz chwytanie 
lub przetrzymywanie zwierzàt gatunków objætych ochronà úcisùà w liczbie 
okreúlonej przez wydajàcego zezwolenie.

Ponadto ustawa zakùada szczególne uregulowanie dotyczàce 
wspóùdziaùania organu administracji ochrony przyrody z podmiotem 
zarzàdzajàcym terenem, w przypadku wydawania zezwolenia na pozyskiwanie 
roúlin, zwierzàt i grzybów w lasach. Zgodnie z art. 56 ust. 3 cytowanej ustawy 
zezwolenie to wydaje siæ w porozumieniu z wùaúcicielem lub zarzàdcà lasu.

363



Innym úrodkiem zapewnienia wùaúciwej ochrony chronionych gatunków 
roúlin, grzybów i zwierzàt jest norma opisana w art. 60 ustawy o ochronie przyrody 
[Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.]. Jest to norma o charakterze 
programowym, zobowiàzujàca organy ochrony przyrody do podejmowania dziaùañ 
(w ramach swych kompetencji) majàcych na celu ochronæ gatunków zagroýonych 
wyginiæciem [Radecki]. Do wùaúciwoúci regionalnego dyrektora ochrony 
úrodowiska naleýy tu ustalanie (bàdê likwidowanie), na podstawie art. 60 ust. 3 
cytowanej ustawy, stref ochrony ostoi oraz stanowisk roúlin objætych ochronà 
gatunkowà, stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierzàt 
objætych ochronà gatunkowà oraz stref ochrony ostoi oraz stanowisk grzybów 
objætych ochronà gatunkowà. Ustalenie stref nastæpuje w formie decyzji 
administracyjnej. Strefa ochrony stanowi bufor zapewniajàcy wùaúciwe warunki na 
terenie wystæpowania zagroýonego gatunku, poprzez obowiàzywanie na jej terenie 
zakazówprzebywania osób, z wyjàtkiem wùaúciciela nieruchomoúci objætej strefà 
ochrony oraz osób sprawujàcych zarzàd i nadzór nad obszarami objætymi strefà 
ochrony, oraz osób wykonujàcych prace na podstawie umowy zawartej z 
wùaúcicielem lub zarzàdcà;wycinania drzew lub krzewów;dokonywania zmian 
stosunków wodnych, jeýeli nie jest to zwiàzane z potrzebà ochrony poszczególnych 
gatunków;wznoszenia obiektów, urzàdzeñ i instalacji.

Na odstæpstwa od tych zakazów zezwoliã moýe regionalny dyrektor 
ochrony úrodowiska, który wydajàc decyzjæ, stosownie do art. 60 ust. 7 cytowanej 
ustawy, kieruje siæ wymogami ochrony ostoi oraz stanowisk roúlin, zwierzàt lub 
grzybów objætych ochronà gatunkowà.

PODSUMOWANIE
Zagadnienia zwiàzane z zarzàdzaniem ochronà przyrody w lasach sà 

bardzo obszerne i dotykajà wielu kwestii. Na podstawie przedstawionej powyýej 
analizy wydaje siæ, ýe w zwiàzku z ustawowymi zadaniami i kompetencjami 
regionalnego dyrektora ochrony úrodowiska gùówne obszary wspóùdziaùania tego 
administracyjnego organu ochrony przyrody i podmiotów zarzàdzajàcych lasami 
powinny koncentrowaã siæ wokóù kwestii zwiàzanych z zarzàdzaniem rezerwatami 
i obszarami Natura 2000, ochronà gatunkowà roúlin, grzybów i zwierzàt oraz 
ocenami strategicznymi. 
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STRESZCZENIE
Artykuù przedstawia zadania i kompetencje regionalnego dyrektora ochrony 

úrodowiska w odniesieniu do zagadnieñ zwiàzanych z ochronà przyrody w lasach. W czæúci 
wstæpnej zostaù omówiony status regionalnego dyrektora ochrony úrodowiska jako organu 
ochrony przyrody oraz jego kompetencje ogólne. W dalszej czæúci analizie poddane zostaùy 
te spoúród kompetencji ogólnych, które powiàzane sà z gospodarka leúnà. Do programów i 
planów wymagajàcych przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaùywania naleýà plany 
urzàdzenia lasu. Regionalny dyrektor ochrony úrodowiska jest organem uzgadniajàcym 
zakres i stopieñ szczegóùowoúci informacji wymaganych w prognozie oddziaùywania na 
úrodowisko oraz organem wùaúciwym w sprawach opiniowania projektu planu wraz z 
prognozà. Spoúród form ochrony przyrody regionalny dyrektor ochrony úrodowiska 
ustanawia (i likwiduje) rezerwaty przyrody, a takýe zarzàdza nimi poprzez sporzàdzanie 
planów ochrony oraz wydawanie decyzji zezwalajàcych na odstæpstwa od zakazów 
obowiàzujàcych na terenie rezerwatu. Najnowszà formà ochrony przyrody w Polsce sà, 
wprowadzone wraz z wejúciem naszego kraju do Unii Europejskiej, obszary Natura 2000. 
Regionalny dyrektor ochrony úrodowiska koordynuje i sprawuje nadzór nad 
funkcjonowaniem tych obszarów. Jako organ sprawujàcy nadzór regionalny dyrektor 
ochrony úrodowiska sporzàdza plan zadañ ochronnych lub plan ochrony dla obszaru Natura 
2000. Dokumenty te wymagajà uzgodnienia z regionalnym dyrektorem lasów 
pañstwowych. Jako organ koordynujàcy funkcjonowanie obszarów Natura 2000 regionalny 
dyrektor posiada szereg kompetencji, m.in. do uzgadniania i przedsiæwziæã, które mogà 
mieã negatywny wpùyw na cele ochrony obszaru Natura 2000. Wydanie takiego zezwolenia 
poprzedza ocena oddziaùywania na obszar Natura 2000. Regionalny dyrektor ochrony 
úrodowiska moýe takýe pod okreúlonymi warunki, wydawaã zezwolenia na odstæpstwa od 
zakazów w odniesieniu do chronionych gatunków roúlin, grzybów i zwierzàt. W stosunku do 
niektórych gatunków moýe takýe ustalaã strefy ochrony.
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Opisane powyýej zadania i kompetencje regionalnego dyrektora ochrony 
úrodowiska moýna uznaã za obszary wspóùdziaùania organów ochrony úrodowiska z 
zarzàdcami lasów. 

SUMMARY
The article describes the tasks and competence of a regional director for 

environmental protection concerning the problems of nature protection in the forests. At the 
beginning the status of a regional director for environmental protection and his general 
competence were described. Then the article analyses the competence of regional director 
regarding forestry. Among the plans and programmes that require the strategic 
environmental assessment there are forest management plans. The scope and the level of 
detail of the information to be included in the environmental report must be consulted with a 
regional director. Moreover a regional director gives an opinion on the plan and the report. 
Among nature protection forms a regional director establishes (and abolishes) nature 
reserves. In the managing of nature reserves regional director prepares and establishes the 
nature conservation programmes and is an competent authority to issue licences for anyone 
who wishes to carry out an activity prohibited on the area of a nature reserve. The newest 
nature protection form in Poland is Nature 2000 site, which was introduced according to the 
EU legislation. A regional director is in charge to coordinate and supervise the functioning of 
Natura 2000 sites. His obligation is to prepare a plan of special protective measures or a plan 
of conservation for Nature 2000 sites. These documents need to be consulted with a director 
at a regional directorate of the State Forests. As an authority, which coordinates the 
functioning of the Natura 2000 sites, a regional director may allow to realize plans or projects 
which may have a significant effect on a Natura 2000 site. Such a permit should be preceded 
with environmental impact assessment. A regional director may also, under certain 
conditions, issue permits for exceptions related to protected species of plants, fungi and 
animals. This authority may design special protective zones for selected species. 
Described above tasks and competence of a regional director for environmental protection 
should be treated as an area of cooperation between administration bodies for environmental 
protection and forests’ managers. 
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