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Komisja Petycji

20.11.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0745/2006, którą złożyła Marta Brzozowska (Polska) w imieniu Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków, w sprawie ochrony bociana białego (ciconia ciconia)
w województwie warmińsko-mazurskim

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że bocian biały (ciconia ciconia), jako jeden z gatunków 
wymienionych w załączniku 1 do dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, występujący w warmińsko-mazurskim obszarze Natura 
2000, jest zagrożony ze względu na szereg działań prowadzonych w ramach unijnego 
programu rozwoju obszarów wiejskich. Biorąc pod uwagę, że władze krajowe nie 
uwzględniły zastrzeżeń stowarzyszenia, składająca petycję wzywa Parlament Europejski do 
podjęcia działań koniecznych dla zagwarantowania, że program rozwoju obszarów wiejskich 
zostanie przeprowadzony w pełnej zgodności z odnośnym prawodawstwem UE dotyczącym 
ochrony środowiska naturalnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 lipca 2007 r.

Petycja

Składająca petycję twierdzi, że właściwe władze nie przyjęły planu ochrony na okres 
najbliższych 20 lat w odniesieniu do obszaru specjalnej ochrony (SPA) „Warmińskie 
Bociany” (PLB 280009), co jest wymagane przepisami polskiego prawa. Przedstawia również 
informacje dotyczące statusu prawnego terenu „Warmińskie Bociany”. Część obszaru 



PE392.212REV.III 2/6 CM\797163PL.doc

PL

znajduje się pod nadzorem przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, a inne części są własnością 
rolników, osób prywatnych. Osoby te korzystały z programu współfinansowanego przez UE,
tzn. działania 5: „zalesianie obszarów rolnych” w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, Sekcji Gwarancji, co spowodowało zmniejszenie powierzchni obszaru 
żerowania bociana białego (ciconia ciconia). Działania prowadzące do zalesiania obszarów 
rolnych odbywają się pod egidą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są 
prowadzone bezpośrednio przez właścicieli tych obszarów. Władze gminne wydają jedynie 
zaświadczenia dotyczące tego, czy dany obszar ma podlegać zalesianiu zgodnie
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z polskim prawem 
Wojewódzki Konserwator Przyrody musi być informowany jedynie w sytuacjach, gdy obszar, 
gdzie planowane jest zalesianie, znajduje się w obrębie terenu Natura 2000, a jego 
powierzchnia przekracza 20 ha. Jednak zdaniem składającej petycję interpretacja stosowana 
przez Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska nie 
zakłada obowiązku informowania Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, ponieważ 
przedsięwzięcia obejmujące zalesianie nie wiążą się z obowiązkiem przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Umożliwia to nieograniczone zalesianie obszarów rolnych, co 
więcej jest ono współfinansowane ze środków UE. Prowadzi to do zmniejszenia powierzchni 
obszarów żerowania bociana białego, a w konsekwencji do zmniejszenia populacji tego 
chronionego gatunku.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja zdaje sobie sprawę z kwestii poruszonych w petycji; były one również przedmiotem 
skargi złożonej do Komisji i zarejestrowanej pod numerem 2007/4142.

Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa

Co się tyczy terenu wyznaczonego na obszar specjalnej ochrony, Komisja pragnie podkreślić, że 
zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej „każdy plan lub przedsięwzięcie, 
które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które 
może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi 
planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu
z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz 
bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub 
przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren 
oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.

Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań 
alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów
o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym 
interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie stosuje 
wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 
2000. O przyjętych środkach kompensujących państwo członkowskie informuje Komisję”.

Powyższe przepisy mają zastosowanie nie tylko do terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 
ale także do obszarów specjalnej ochrony wyznaczonych zgodnie z art. 7 wyżej wspomnianej 
dyrektywy siedliskowej.
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Trybunał Sprawiedliwości wydał szereg wyroków, w których sprecyzował wymogi dotyczące 
wyznaczonych terenów, w szczególności w sprawie C-127/02, Landelijke Vereniging tot 
Behoud van de Waddenzee. W odniesieniu do kwestii oceny ETS orzekł, co następuje:

„zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, odpowiednia ocena skutków planu lub 
przedsięwzięcia na dany teren oznacza, że przed udzieleniem pozwolenia powinny 
zostać określone, zgodnie z najlepszą wiedzą naukową w tej dziedzinie, wszystkie 
aspekty planu lub przedsięwzięcia, mogące osobno lub w połączeniu z innymi planami
i przedsięwzięciami oddziaływać na założenia ochrony terenu. Właściwe organy 
państwowe, mając na uwadze ocenę skutków mechanicznego połowu sercówek na 
przedmiotowy teren z punktu widzenia założeń jego ochrony, mogą udzielić pozwolenia
na tą działalność jedynie wówczas, gdy uzyskają pewność, że nie będzie ona miała 
negatywnych skutków na ten teren. Ma to miejsce wówczas, gdy z naukowego punktu 
widzenia brak jest racjonalnych wątpliwości co do braku wystąpienia takich skutków.”
(punkt 61)

Dyrektywa OOŚ

Oprócz powyższych przepisów należy również przywołać dyrektywę OOŚ (85/337/EWG), 
zmienioną dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE1. Dyrektywa ta stanowi, że przedsięwzięcia 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, między innymi z powodu ich 
charakteru, rozmiarów lub lokalizacji podlegają ocenie w odniesieniu do ich skutków dla 
środowiska naturalnego, przed udzieleniem zezwolenia (art. 2 dyrektywy). Załącznik II 
zawiera wykaz przedsięwzięć (w dziedzinie rolnictwa znajduje się wśród nich wstępne 
zalesianie (pkt 1 lit. d)), w odniesieniu do których państwa członkowskie muszą określić, czy 
mogą one znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Jeżeli tak jest, konieczne jest 
przeprowadzenie OOŚ.

W sprawie C-392/96 Komisja przeciwko Irlandii Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, 
że w przypadku przedsięwzięć obejmujących zalesianie należy wziąć pod uwagę ich łączne 
skutki. W przeciwnym razie bowiem niektóre przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko mogłyby nie podlegać ocenie, ponieważ nie osiągają określonych progów 
(punkt 58). W swoim orzeczeniu ETS podkreślił, że kryteria lub progi wyznaczane przez 
państwa członkowskie muszą uwzględniać nie tylko rozmiary przedsięwzięcia, ale także jego 
charakter i lokalizację (punkt 65). Należy zatem nie tylko uwzględnić łączne skutki, ale także 
mieć na względzie fakt, że nawet niewielkie przedsięwzięcia mogą znacząco oddziaływać na 
środowisko w sytuacji, gdy czynniki środowiskowe są wrażliwe na najdrobniejsze nawet 
zmiany (punkt 66).

Wnioski

Komisja ma powody sądzić, że przedsięwzięcia obejmujące zalesianie prowadzone w obrębie 
terenów Natura 2000 mogą negatywnie oddziaływać na siedliska i gatunki, dla których tereny 
te zostały wyznaczone oraz że przedsięwzięcia te są prowadzone bez oceny ich wpływu na 
sieć Natura 2000. W związku z powyższym Komisja zarejestrowała skargę pod numerem 
2007/4142 celem dalszego zbadania sprawy i będzie informować Komisję Petycji o wszelkich 

                                               
1 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17–25.
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postępach.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Niniejsza petycja dotyczy zalesiania prowadzonego w ramach programu rozwoju obszarów 
wiejskich na obszarze Natura 2000 w regionie warmińsko-mazurskim. Występuje tam bocian 
biały (ciconia ciconia), jeden z gatunków wymienionych w załączniku I dyrektywy Rady 
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1. Składająca petycję złożyła też formalną 
skargę w Komisji Europejskiej, która po dokonaniu wstępnej oceny została zarejestrowana 
pod numerem 2007/4142 w celu przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

Komisja przeanalizowała materiał przekazany przez skarżącą. Oczywiste jest, że zalesianie 
prowadzone w ramach unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich jest wynikiem 
niewłaściwej transpozycji dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG)2 na grunt prawa polskiego. 
Art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wymaga, by „każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie
jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie
w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
widzenia założeń jego ochrony.” Wymóg ten nie został właściwie przeniesiony do polskiego 
systemu prawnego.

Dlatego Komisja rozszerzyła zakres procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego dotyczącej niezgodności polskich przepisów z dyrektywą siedliskową
i przygotowała uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia. Kwestie poruszane
w wezwaniu obejmują brak oceny skumulowanego efektu na podstawie prawa polskiego, jak 
również brak wymogu oceny przedsięwzięć zalesiania, co może mieć negatywny wpływ na 
obszary Natura 2000. Decyzję o wystosowaniu do Polski uzupełniającego wezwania do 
usunięcia uchybienia podjęto w dniu 6 maja 2008 r.

Trzeba zaznaczyć, że żadne przedsięwzięcia zalesiania prowadzone na obszarach Natura 2000 
nie będą finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

Należy ponadto zauważyć, że w dniu 28 lutego 2008 r. władze polskie poinformowały Komisję, 
iż prawo polskie zostało już zmienione tak, aby wprowadzić zgodność przepisów polskich
z wymogami dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do przedsięwzięć zalesiania. Ze względu na 
brak informacji dotyczących przepisów szczegółowych Komisja zażądała, by zawiadamiać ją
o konkretnych podejmowanych środkach. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Komisja 
dokona oceny środków krajowych tak, aby zweryfikować ich zgodność z prawem 
środowiskowym WE.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Przedmiotowa petycja dotyczy zalesiania prowadzonego w ramach unijnego planu rozwoju 
obszarów wiejskich w regionie warmińsko-mazurskim na obszarze Natura 2000, gdzie 
występują bociany białe (Ciconia ciconia), jeden z gatunków wymienionych w załączniku

                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1–18.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
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I do dyrektywy Rady 79/409/EWG1 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Składająca petycję 
złożyła też w Komisji Europejskiej formalną skargę, która po wstępnej ocenie została 
zarejestrowana pod numerem 2007/4142 w celu przeprowadzenia dalszego dochodzenia. 

Jak zauważono w poprzednim komunikacie, przedmiotowa kwestia wynika z niewłaściwej 
transpozycji wymogów art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG)2 na grunt prawa 
polskiego. Po podjęciu przez Komisję na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską działań dotyczących transpozycji dyrektywy siedliskowej polski rząd przygotował 
ustawę korygującą, która w poprawny sposób podejmuje stwierdzone przez Komisję 
problemy dotyczące art. 6 ust. 3 przedmiotowej dyrektywy, w tym braki w zakresie 
przedsięwzięć zalesiania. Rzeczona ustawa weszła w życie w dniu 15 listopada 2008 r.

Ponadto, w odniesieniu do funduszy UE, Komisja poinformowała władze polskie o zamiarze 
zawieszenia finansowania z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 dla 
przedsięwzięć zalesiania prowadzonych na obszarach Natura 2000 bez odpowiedniej oceny 
oddziaływania na środowisko. Po podjęciu tych działań na mocy polskiej ustawy i programu 
ustanowiono przepisy szczegółowe, tak aby zapewnić, że na obszarach Natura 2000 nie są 
prowadzone żadne przedsięwzięcia zalesiania finansowane z funduszy UE. Są to środki bardziej
restrykcyjne od tych początkowo przewidywanych przez Komisję.

Do dwustronnego spotkania służb Komisji z władzami polskimi doszło w Warszawie w dniu 
10 czerwca 2008 r. Komisja zwróciła się do władz polskich o dokonanie oceny ewentualnych 
szkód wyrządzonych gatunkom chronionym na mocy załącznika I do dyrektywy Rady 
79/409/EWG na obszarze Natura 2000 „Ostoja Warmińska” przez przedsięwzięcia zalesiania, 
które zrealizowano bez dokonania oceny ich oddziaływania oraz skutków dla danego obszaru 
czy zaproponowania środków łagodzących. Ustalona ocena obejmująca wpływ na dwa 
chronione gatunki ptaków (Ciconia ciconia i Aquilla pomarina) została sfinalizowana przez 
Ministerstwo Rolnictwa pod koniec 2008 r. Następnie, po konsultacjach z Ministerstwem 
Środowiska, wyniki przesłano do Komisji w dniu 18 lutego 2009 r. Obecnie Komisja analizuje 
wyniki oceny, tak aby określić kierunek przyszłych działań.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Ze względu na możliwe szkody, które mogły zostać wyrządzone przez przedsięwzięcia 
zalesiania przeprowadzone na obszarze specjalnej ochrony (OSO) „Warmińskie Bociany” bez 
oceny oddziaływania na środowisko, Komisja zwróciła się do władz polskich
o przeprowadzenie oceny potencjalnych szkód oraz przedstawienie propozycji środków 
łagodzących. Wskutek tego polskie władze zarządziły ocenę ex post oddziaływania 
przedsięwzięć zalesiania na gatunki chronione na obszarze specjalnej ochrony „Warmińskie 
Bociany” (populacja orlika krzykliwego i bociana białego). Badania wykazały, że 
oddziaływanie przeprowadzonego zalesiania mogło być znaczące. W rezultacie polskie 
władze zaproponowały powiększenie obszaru specjalnej ochrony „Warmińskie Bociany”
o około 2,3%. Zdaniem Komisji zaproponowane środki gwarantują zachowanie 
odpowiedniego poziomu ochrony gatunków i stanowią rekompensatę potencjalnych szkód, 

                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1–18.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
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które mogły zostać wyrządzone.

Zważywszy na podjęte kroki Komisja nie uważa, aby potrzebne były jakiekolwiek dalsze 
działania w odniesieniu do spraw poruszonych przez składającą petycję.


