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Ochrony Środowiska
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W nawiązaniu do ustaleń na naradzie w dniu 25 marca 2010 r. „Aktualizacja,

harmonizacja i standaryzacja geoinformacji referencyjnej dotyczącej form ochrony przyrody w

Polsce" oraz naradzie z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska w dniu 11-12 maja 2010 r.

uprzejmie proszę o wysłanie do wszystkich gmin znajdujących się na terenie województw

odpowiednich RDOS, pism z prośbą o przekazanie kopii aktów prawnych form ochrony

przyrody powołanych przez gminy oraz wypełnienie formularzy według załączonego wzoru,

oddzielnie dla każdej formy ochrony przyrody tzn. pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły

przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne oraz obszary chronionego krajobrazu

(te ostatnie powoływane przez gminy do czerwca 2010 r. — zmiana wynika z ustawy z dnia 23

stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale

zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 póz. 753 z dnia 16 czerwca 2009

r.). Po zebraniu danych otrzymanych od gmin uprzejmie prosimy o ich weryfikację w oparciu o

rejestry prowadzone przez RDOS oraz przekazanie zweryfikowanych danych do Generalnej

Dyrekcji Ochrony Środowiska terminie do 30 września 2010 r.

Poniżej propozycja treści pisma do gmin:



W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji

przestrzennej (Dz. U. nr 76, póz. 489), której celem jest implementacja dyrektywy INSPIRE, do

prawa krajowego oraz w związku ze zmianą art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220 t.j.), który stanowi, że „Organ, który

utworzył lub ustanowił formę_ ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 — 4 i 6 — 9, przesyła

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia,

kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz^ informacje, określone w przepisach

wydanych na podstawie ust. 1a, a także, w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do centralnego

rejestru form ochrony przyrody." (w brzmieniu od 7 czerwca 2010 r.), a także art. 114 ust. 2 ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220 t.j.), który

stanowi, że „regionalny dyrektor ochrony środowiska prowadzi rejestr form ochrony przyrody, o których mowa w

art. 6 ust. 1 pkt 2-4 i 6-9, położonych w całości lub w czgści na obszarze jego działania oraz ust. 3 „Organ,

który ustanowił formę_ ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 — 9, przesyła regionalnemu

dyrektorowi ochrony środowiska, w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopą aktu o

utworzeniu lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz^ informacje, określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 113 ust. 1a, a także, w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do centralnego rejestru

form ochrony przyrody, "(w brzmieniu od 7 czerwca 2010 r.), regionalna dyrekcja ochrony środowiska

w zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie istniejącej informacji o formach ochrony

przyrody znajdujących się na terenie gminy

Informację prosimy przekazać w oparciu o akty prawne o utworzeniu lub ustanowieniu

formy ochrony przyrody według załączonych formularzy, oddzielnie dla pomników przyrody,

użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-kraj obrazowych, stanowisk dokumentacyjnych

oraz obszarów chronionego krajobrazu znajdujących się na terenie państwa gminy - wersje

elektroniczne formularzy w formacie Excel znajdują się na stronie internetowej Generalnej

Dyrekcji Ochrony Środowiska adres strony:

http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/formy ochrony przyrody szablony dla gmin.zip

Aby ułatwić zadanie uzupełniania formularzy umieszczono w nich przykładowe wpisy

dotyczące w/w form ochrony przyrody. Jeżeli opis przebiegu granicy formy ochrony przyrody

jest obszernie opisany w akcie prawnym o utworzeniu lub ustanowieniu formy ochrony przyrody,

w formularzu, w rubryce opis przebiegu granicy należy wpisać informację — „opis przebiegu

granicy znajduje się w akcie prawnym o utworzeniu lub ustanowieniu formy ochrony przyrody"

lub „opis przebiegu granicy znajduje się w załączniku nr ... do aktu prawnego o utworzeniu lub

ustanowieniu formy ochrony przyrody" oraz przekazać kopię aktu prawnego lub załącznika.



Prosimy również o przekazanie kopii wszystkich aktów prawnych o utworzeniu lub ustanowieniu

form ochrony przyrody (wraz z załącznikami) na terenie Państwa gminy.

Powyższe informacje są niezbędne ze względu na prowadzoną aktualizację danych o

formach ochrony przyrody w Polsce w związku z realizacją ww. dyrektywy oraz wejściem w życie

ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dane o formach

ochrony przyrody posłużą do weryfikacji centralnego rejestru form ochrony przyrody, który jest

bazą referencyjną dla form ochrony przyrody w Polsce.

Dane powyższe są bardzo ważne dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w

związku z przygotowaniami do kampanii kontrolnej, w celu weryfikacji normy dobrej kultury

rolnej zgodnej z ochroną środowiska. „JV<z obszarach objętych formami ochrony, o których mowa w art. 6 1

pkt 1-9 ustany ^ dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stwierdzono niszczenie siedlisk roślin i ^wier^at

objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów tej ustawy lub siedlisk przyrodniczych w rozumieniu tej

ustawy" (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie

minimalnych norm. Dz. U. z 2010 r. Nr 39 póz. 211).

Obowiązek przesyłania kopii aktów o utworzeniu formy ochrony przyrody istnieje od

kwietnia 2004 r. W praktyce nie wszystkie akty prawne są przekazywane. Jednocześnie w

rejestrach brakuje informacji o formach ochrony przyrody utworzonych przed wejściem w życie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Stąd konieczność weryfikacji posiadanych

danych na podstawie informacji nadesłanych przez gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako priorytetowej

oraz pilnej i przekazanie informacji w terminie do 30 sierpnia 2010 r.
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Załączniki: Wzory 5 formularzy zawierające informacje o formach ochrony przyrody (pomniki przyrody, użytki

ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne oraz obszary chronionego krajobrazu)


