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Wytyczne
Wydobycie surowców 
nieenergetycznych i  
Natura 2000  
Podsumowanie

Środowisko



O ulotce

Przemysł wydobywczy surowców nieenergetycznych (PWSNE) 
zapewnia wiele podstawowych surowców dla europejskiego 
przemysłu produkcyjnego i budowlanego. Poszczególne plany 
i przedsięwzięcia PWSNE mogą jednak wchodzić w konflikt z 
ochroną przyrody, w szczególności z unijnymi Dyrektywami 
Siedliskową i Ptasią.

Niniejsza ulotka stanowi podsumowanie przewodnika 
„Wydobycie surowców nieenergetycznych i Natura 2000”, który 
ma dostarczyć wskazówek, jak najlepiej zapewnić zgodność 
rozwoju PWSNE z przepisami tych dwóch dyrektyw UE. Skupia się 
w szczególności na procedurach, które należy stosować zgodnie 
z art. 6 Dyrektywy Siedliskowej, i zawiera wyjaśnienia dotyczące 
niektórych kluczowych aspektów tego procesu, w szczególności 
w kontekście rozwoju PWSNE.

Wytyczne są skierowane do właściwych organów i firm 
budowlanych, a także konsultantów, zarządców obszarów 
Natura 2000 i innych praktyków zaangażowanych w planowanie, 
projektowanie, wdrażanie lub zatwierdzanie planów wydobycia 
minerałów lub przedsięwzięć PWSNE. Wytyczne mogą być 
również interesujące dla organizacji pozarządowych, organów 
międzynarodowych i ogółu społeczeństwa. 

W całej Unii Europejskiej są setki centrów informacyjnych 
Europe Direct. Adres najbliższego centrum znajdziesz na 
stronie: https://europa.eu/european-union/contact_pl

Bezpłatna infolinia: 00 800 67 89 10 11 (niektórzy 
operatorzy mogą pobierać opłaty za połączenia).

E-mail za pośrednictwem: https://europa.eu/european-
union/contact_pl 

Informacje na temat Unii Europejskiej we wszystkich 
oficjalnych językach UE są dostępne na stronie 
internetowej Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_pl

Płatne oraz bezpłatne publikacje UE możesz pobrać na 
stronie: https://publications.europa.eu/pl/publications 

Zamówienia większych ilości egzemplarzy bezpłatnych 
publikacji można składać, kontaktując się z Europe Direct 
lub lokalnym centrum informacyjnym (patrz: https://
europa.eu/european-union/contact_pl).

Portal otwartych danych UE (http://data.europa.
eu/euodp/pl/home?) zapewnia dostęp do zbiorów 
danych z UE. Dane mogą być pobierane i ponownie 
wykorzystywane bezpłatnie, zarówno w celach 
komercyjnych, jak i niekomercyjnych.
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działania ukierunkowane na zabezpieczenie i poprawę dostępu 
UE do surowców.

Inicjatywa ta opiera się na trzech filarach: zapewnieniu dostępu 
do surowców z rynków międzynarodowych na takich samych 
warunkach jak innym konkurencyjnym przemysłom, ustaleniu 
właściwych ramowych warunków w UE w celu wspierania 
zrównoważonych dostaw ze źródeł europejskich i zwiększenia 
ogólnej wydajności procesu pozyskiwania oraz promowanie 
recyklingu w celu zmniejszenia konsumpcji w UE. 

Drugi filar stanowi prawdziwe wyzwanie, ponieważ przemysł 
może istnieć tylko tam, gdzie obecne są surowce i dlatego 
nie może starać się działać tylko na obszarach, na których nie 
byłoby konfliktu z innymi sposobami użytkowania gruntów, 
społeczeństwem lub obszarami o wartościach przyrodniczych, 
krajobrazowych lub wizualnych.

Potrzeba dostępu do poszczególnych działek oznacza, że 
podczas gdy bezwzględna powierzchnia gruntów zajmowanych 
przez wydobycie jest stosunkowo niewielka (mniej niż 1% 
terytorium UE), indywidualne przedsięwzięcia mogą mimo 
wszystko wejść w konflikt z innymi formami użytkowania 
gruntów lub szerszymi interesami społecznymi a także mogą 
mieć niedopuszczalnie duży wpływ na środowisko.

Nieenergetyczny przemysł wydobywczy w UE

Europejski sektor PWSNE jest często podzielony na trzy 
główne podsektory, w zależności od fizycznych i chemicznych 
właściwości wydobywanych surowców, a w szczególności od ich 
zastosowań oraz od gałęzi przemysłu, których dotyczą:
•	 surowce „budowlane”, zwykle to kruszywa o różnych 
rozmiarach cząstek, takie jak piasek, żwir i różne rodzaje 
kruszonych skał (np. kreda, wapień, piaskowiec), naturalne 
materiały skalne (takie jak marmur i granit) oraz szereg glin , 
gipsów i łupków,
•	 surowce „przemysłowe” obejmujące minerały (np. bentonit, 
borany, węglany wapnia, ziemia okrzemkowa) lub związki 
chemiczne (np. sól, potaż, siarkę) i
•	 surowce „metaliczne”, obejmujące szeroki zakres rud, które po 
przetworzeniu dają metale lub substancje metaliczne, takie jak 
aluminium, chrom, miedź, złoto, lit, mangan.

W szczególności wydobycie surowców budowlanych i kruszyw 
stanowi największy, pod względem wartości i wielkości 
wydobycia, podsektor przemysłu PWSNE w UE.

Zapewnienie niezawodnego i niezakłóconego dostępu do 
surowców jest coraz ważniejszym czynnikiem konkurencyjności 
gospodarczej UE. Uznając to, Komisja Europejska przyjęła w 
listopadzie 2008 r. Inicjatywę na rzecz surowców, która określa 
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Ramy polityki UE

Sieć Natura 2000 obejmuje obecnie ponad 27 500 obszarów 
zajmujących około 18% terytorium UE i ponad 9% jej mórz. 
Nie jest to system ścisłych rezerwatów, w którym wyklucza 
się wszelką działalność człowieka. Dyrektywy „naturowe” 
tworzą wspólne ramy prawne dla wszystkich krajów UE, co 
zapewnia, że działalność człowieka - między innymi PWSNE - 
jest podejmowana w sposób, który nie wpływa negatywnie na 
integralność obszarów Natura 2000.

Artykuł 6 Dyrektywy Siedliskowej określa procedurę, którą należy 
stosować przy zatwierdzaniu planów i przedsięwzięć, które 
mogą mieć znaczący wpływ na obszar Natura 2000. Zasadniczo 
wymaga to, aby plan lub przedsięwzięcie, które mogą mieć 
znaczący wpływ na obszary Natura 2000, podlegały „ocenie 
oddziaływania” (OO) w celu szczegółowego zbadania tych 
efektów i sprawdzenia, w jaki sposób odnoszą się one do celów 
ochrony obszaru.

Podobnie jak wszyscy inni użytkownicy gruntów, przemysł 
wydobywczy surowców nieenergetycznych musi działać 
w ramach przepisów UE dotyczących ochrony środowiska, 
które obejmują zarówno Dyrektywę Siedliskową, jak i 
Ptasią. Te Dyrektywy UE są podstawą polityki UE w zakresie 
bioróżnorodności. Umożliwiają one wszystkim państwom 
członkowskim współpracę w celu ochrony i zachowania 
najbardziej zagrożonych i wrażliwych gatunków i typów siedlisk 
w Europie.

Dyrektywy mają dwa główne cele:
•	 chronią gatunki jako takie w całej UE (poprzez przepisy 
dotyczące ochrony gatunków);
•	 chronią niektóre rzadkie i zagrożone typy siedlisk lub siedliska 
niektórych rzadkich i zagrożonych gatunków w celu ich 
zachowania (dzięki przepisom dotyczącym ochrony obszarów 
prowadzącym do utworzenia sieci Natura 2000). 
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Plany i przedsięwzięcia PWSNE mogą również podlegać postano- 
wieniom Dyrektyw ws. Strategicznej Oceny Oddziaływania na Śro-
dowisko (SOOŚ) i ws. Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).

Celem Dyrektywy SOOŚ jest zapewnienie, że konsekwencje 
środowiskowe zostaną zidentyfikowane, ocenione i rozważone 
podczas przygotowywania i przed przyjęciem do realizacji 
niektórych planów i programów. Podejście takie, zazwyczaj 
pozwala na umiejscowienie przyszłych przedsięwzięć z dala od 
obszarów ich potencjalnego konfliktu z ochroną przyrody.

Dyrektywa OOŚ działa na poziomie indywidualnych 
przedsięwzięć publicznych i prywatnych. Zezwolenie na 
budowę w przypadku przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący 
wpływ na środowisko, powinno zostać udzielone dopiero po 
przeprowadzeniu OOŚ i uwzględnieniu jej ustaleń. 

Istnieje wiele podobieństw między procedurami SOOŚ lub OOŚ, 
a oceną oddziaływania na obszary Natura 2000 i dlatego zaleca 
się korzystanie z obu. Są też pewne ważne różnice: SOOŚ i OOŚ 
nie mogą zastąpić OO, ponieważ są to różne procedury. Jedną 
z kluczowych różnic, poza faktem, że OO kładzie szczególny 
nacisk na cele ochrony obszaru Natura 2000, jest to, że wynik 
OO jest wiążący. W przeciwieństwie do SOOŚ i OOŚ, jeżeli 

w OO nie można zapewnić, że plan lub przedsięwzięcie (w 
tym zastosowane niezbędne środki łagodzące) nie wpłynie 
negatywnie na integralność obszaru Natura 2000, organ nie 
może wydać zgody (chyba że w szczególnych przypadkach, 
tj. są mniej szkodliwe alternatywy, wystąpią konieczne 
powody nadrzędnego interesu publicznego i ustanawia się 
środki kompensujące). Z drugiej strony SOOŚ/OOŚ mają 
na celu uświadomienie władzom planistycznym implikacji 
środowiskowych proponowanego planu lub przedsięwzięcia, tak 
aby zostały one uwzględnione w ostatecznej decyzji.

Inne unijne przepisy i polityki dotyczące ochrony środowiska 
mające znaczenie dla działań PWSNE obejmują:
•	 Dyrektywa w sprawie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (2006/21 / WE).
•	 Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko 
(2004/35 / WE).
•	 Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60 / WE) i Dyrektywa 
dotycząca wód podziemnych (2006/118 / WE).
•	 Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej (2008/56 / WE).
•	 Strategia UE na rzecz zrównoważonego wykorzystania 
zasobów naturalnych.
•	 Zasada ostrożności.
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Rodzaj i stopień oddziaływania na środowisko różni się znacznie 
dla każdego miejsca  i  zależy od szeregu czynników. Dlatego 
muszą one być ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

Należy również wziąć pod uwagę skumulowane skutki, mogące 
powstać, gdy na danym obszarze występuje kilka kopalń lub 
w wyniku połączonych skutków działalności wydobywczej 
i innych rodzajów działalności (np. innej infrastruktury lub 
przemysłu). Zatem, nawet jeśli nie można uznać, że indywidualne 
przedsięwzięcie ma negatywny wpływ na obszar Natura 2000, 
firmy wydobywcze muszą jednak wziąć pod uwagę potencjalne 
skumulowane skutki przedsięwzięcia w połączeniu z innymi 
planami i przedsięwzięciami na tym terenie.

Potencjalne skutki wydobycia kruszców na gatunki i typy siedlisk 
będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty:
•	 utrata siedlisk i degradacja: głównym źródłem wpływu 
PWSNE na bioróżnorodność jest często oczyszczanie terenu 
oraz usuwanie jego rzeźby podczas wydobycia lub budowania 
powiązanej infrastruktury, takiej jak drogi dojazdowe, wysypiska 
i stawy osadowe. Przez to istniejące siedliska mogą zostać 

Potencjalny wpływ PWSNE na przyrodę 

Ze względu na swoją naturę wydobywanie surowców zawsze 
ma wpływ, często negatywny, na obszar, na którym się to 
odbywa. Istnieje jednak również coraz więcej przykładów, 
gdzie wydobycie w ciągu całego okresu funkcjonowania, 
przyniosło ogólną korzyść netto dla bioróżnorodności. Dzieje 
się tak, ponieważ coraz więcej kamieniołomów i kopalń jest 
renaturyzowanych pod koniec funkcjonowania z myślą o 
bioróżnorodności. Tam, gdzie ma to miejsce w już zubożałym 
środowisku naturalnym, takie zrekultywowane tereny mogą w 
znaczący sposób przyczynić się do rozwoju bioróżnorodności, 
zapewniając nowe siedliska dla gatunków.

Przy ocenie potencjalnego wpływu działalności wydobywczej na 
przyrodę należy pamiętać, że wpływ ten może dotyczyć nie tylko 
samego miejsca wydobycia, ale także wszystkich powiązanych 
instalacji, takich jak drogi dojazdowe, taśmociągi transportowe, 
kruszarki, składowiska, hałdy, laguny i stawy osadowe itp. 
Dotyczą one również wszystkich etapów przedsięwzięcia, od 
początkowej eksploracji i późniejszego funkcjonowania (w tym 
przeniesienia / ekspansji) do jego ostatecznego zamknięcia i 
renaturalizacji.
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Waga planowania strategicznego

Planowanie przestrzenne na poziomie strategicznym jest 
narzędziem wykorzystywanym przez władze publiczne do 
pomocy w ustalaniu spójnej polityki zrównoważonego rozwoju. 
Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów identyfikowania 
potencjalnych konfliktów i minimalizowania wpływu na przyrodę 
na wczesnym etapie procesu planowania. Prowadzi to nie tylko 
do bardziej zintegrowanych, przejrzystych i stabilnych ram 
rozwoju dla przemysłu, ale także zmniejsza ryzyko trudności lub 
opóźnień dla poszczególnych przedsięwzięć.

Najlepszą praktyką jest włączanie wszystkich zainteresowanych 
stron i grup interesu, by zbadać możliwe alternatywy.

W przypadku PWSNE szczegółowe mapy geologiczne mają 
zasadnicze znaczenie przy określaniu, gdzie jakie surowce 
są zlokalizowane oraz czy nadają się do komercyjnego 
wykorzystania, czy też nie. Nakładanie map zasobów 
mineralnych na mapy Natura 2000 może pomóc w szybkim 
zidentyfikowaniu obszarów, w których nie ma lub istnieje 
niewielkie ryzyko potencjalnych konfliktów, oraz tych, w których 
to ryzyko jest większe. Szczegółowe określenie potencjalnych 
obszarów konfliktu może zostać przeprowadzone przez samego 
inwestora jako część własnej strategii rozwoju lub poprzez 
odpowiedni plan władz publicznych (np. zagospodarowania 
przestrzennego). Mogą one później zostać zbadane w ramach 
SOOŚ, OOŚ oraz OO. 

zmienione, uszkodzone, rozdrobnione lub lokalnie usunięte.
•	 zakłócenie i przemieszczenie gatunków: wydobycie może 
również powodować znaczne zmiany w funkcjonowaniu 
niektórych roślin lub zwierząt. Oddziaływanie może mieć 
charakter tymczasowy lub stały, bezpośredni lub pośredni, na 
miejscu lub poza nim i może istnieć na różnych etapach życia 
projektu. Na zwierzęta może mieć wpływ szereg czynników, 
takich jak hałas, kurz, zanieczyszczenie, obecność ludzi, regularny 
ruch (np. transport towarów) itp. Może to wpłynąć na zdolność 
gatunku do rozmnażania, żerowania, odpoczynku lub migracji.

Wpływ procesu wydobycia na bioróżnorodność może być 
spowodowany wieloma czynnikami, w tym:
•	 oczyszczanie terenu: w celu uzyskania dostępu do złóż oraz 
przygotowania miejsca dla całej powiązanej infrastruktury, w 
tym miejsc składowania urobku , odpadów, stawów osadowych i 
innych struktur, tj. przenośniki taśmowe, zakłady przetwórcze itp.
•	 zakłócenia hydrauliczne (zmiana warunków hydrologicznych 
/ hydrogeologicznych): jeżeli wymagane jest odwodnienie 
części złoża rudy lub innego miejsca wydobycia, może to 
potencjalnie zmodyfikować warunki wodne na tym obszarze 
i w jego otoczeniu, co w konsekwencji spowoduje zmiany w 
całej sieci wodnej poprzez czasowy brak równowagi w spływie 
powierzchniowym, infiltracji itp. W takich przypadkach może to 
wpływać na pobliskie lub odległe źródliska i tereny podmokłe, 
zarówno pod względem ich ilości, jak i jakości
•	 zmiany jakości wody: wydobycie niektórych surowców i 
procesy produkcyjne mogą powodować zanieczyszczenie, jak 
również inne zmiany jakości wody, które mogą bezpośrednio 
wpływać na siedliska i gatunki wodne obecne w miejscu 
wydobycia i / lub pośrednio na inne miejsca podatne na takie 
zmiany
•	 zmiany siedlisk, które mogą sprzyjać kolonizacji przez gatunki 
inwazyjne: zmiany ekologiczne spowodowane wydobyciem  
mogą sprzyjać wejściu gatunków pionierskich, z których część 
może stać się inwazyjna
•	 inne czynniki to hałas i wibracje, zaburzenia związane z 
ruchem, kurz.
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negatywny wpływ. 
•	 Zapewnić mechanizm zatwierdzania, w wyjątkowych 
okolicznościach, planów/przedsięwzięć, których negatywny 
wpływ na obszar Natura 2000 nie może zostać usunięty mimo 
zastosowania środków łagodzących a które w obliczu braku 
rozwiązań alternatywnych, są ocenione jako posiadające 
imperatyw nadrzędnego interesu publicznego.

Zatwierdzenie planu/przedsięwzięcia leży w kompetencjach 
organów krajowych na podstawie wniosków z OO. Tam, 
gdzie pozostają wątpliwości mające podstawy naukowe, że 
przedsięwzięcie może mieć negatywny wpływ na integralność 
obszaru, właściwy organ musi odrzucić taki wniosek i/lub 
zażądać wprowadzenia dalszych środków łagodzących tak, by 
wątpliwości natury naukowej zostały usunięte. 

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na N2000

Plany publiczne (np. zagospodarowania przestrzennego) jak i 
poszczególne przedsięwzięcia mogą być przedmiotem oceny 
oddziaływania na podstawie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej. 

OO powinna rozpatrywać wpływ planu/przedsięwzięcia na 
intergralność obszaru Natura 2000 tak w oderwaniu jak i w 
połączeniu z innymi planami/przedsięwzięciami. Ta procedura 
ma na celu: 
•	 w pełni ocenić potencjalny znaczący wpływ planu/
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
•	 zapewnić, iż znaczący negatywny wpływ na integralność 
obszaru może zostać usunięty. W sytuacji, kiedy nie jest to 
możliwe plan/przedsięwzięcie może zostać zatwierdzone jedynie 
jeśli odpowiednie środki łagodzące lub uwarunkowania realizacji 
zostały wprowadzone by usunąć lub zminimalizować ten 
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Rekultywacja i działania kompensujące

PWSNE podejmuje wysiłki nie tylko w celu zmniejszenia 
wpływu swojej działalności, ale także przyczynia się do ochrony 
bioróżnorodności, w szczególności poprzez rekultywację 
terenów powydobywczych i stosowanie kompensacji.

Rekultywacja jest procesem przekształcania terenów po 
wydobyciu w tereny użytkowe i może obejmować zarówno 
rozwiązania techniczne, jak i ekologiczne. Plan rekultywacji jest 
zwykle integralną częścią projektu PWSNE i częścią warunków 
pozwolenia; właściwie zaplanowany i wdrożony może przyczynić 
się do złagodzenia szkodliwych skutków.

Głównym warunkiem by  rekultywacja spełniła wymogi jako 
środek łagodzący zgodnie z art. 6 ust. 3 jest to, że zawsze 
należy wykazać, że zachowana jest integralność obszaru. W 
szczególności:
•	 Rekultywacja dotyczy siedlisk i / lub gatunków dotkniętych 
negatywnym wpływem (tj. przywrócenie tego samego typu 
siedliska/gatunku);
•	 Działania muszą być ukierunkowane na obszar dotknięty 
negatywnym wpływem;
•	 Rekultywacja musi zapewniać znaczne zmniejszenie 
negatywnych skutków w odniesieniu do czasu trwania, zasięgu 
i intensywności. Cel ten musi zostać osiągnięty w krótkim czasie 
podczas wydobycia.

Działania kompensujące stanowią praktykę często stosowaną 
przez PWSNE w celu zrekompensowania niedającego się 
uniknąć wpływu na bioróżnorodność wynikającego z ich 
działalności. Mogą one obejmować tworzenie, odtwarzanie lub 
polepszanie stanu siedlisk a także zakup terenu występowania 
porównywalnego siedliska dla ochrony długoterminowej. W 
niektórych przypadkach można dokonać translokacji gatunków 
lub zbiorowisk roślinnych. Działania te mogą również stanowić 
kompensacje w rozumieniu art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej, 
gdy spełnione zostaną wszystkie wymogi w nim określone.

Jeśli na podstawie OO nie można jednoznacznie ocenić, że 
plan/przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu 
na obszar, w dalszym procesie decyzyjnym powinny zostać 
zastosowane zapisy art. 6.4 Dyrektywy Siedliskowej ustalające 
warunki warunkujące zatwierdzenie przedsięwzięcia w jego 
zaproponowanym kształcie. Bez znaczenia przy tym jest kto 
dowiedzie czy warunki te zostały spełnione. Zalicza się do nich: 
•	 Zaproponowane rozwiązanie alternatywne  jest najmniej 
szkodliwym dla integralności obszaru w odniesieniu do 
przedmiotów jego ochrony i nie ma żadnego innego 
wykonalnego rozwiązania, które nie miałoby negatywnego 
wpływu na obszar;
•	 Istnieje konieczny wymóg nadrzędnego interesu publicznego 
związany ze zdrowiem ludzkim oraz bezpieczeństwem 
publicznym lub o istotnych korzyściach dla środowiska lub inne 
nadrzędne przyczyny a przed zatwierdzeniem planu Komisja 
wydała swoją opinię;
•	 Wszystkie niezbędne działania kompensujące zostały 
zastosowane w celu zachowania ogólnej spójności sieci Natura 
2000. 

Działania kompensujące powinny: 
•	 Przyczyniać się do zachowania siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w danym regionie 
biogeograficznym albo w obszarze występowania, na trasach 
przelotów bądź miejsc zimowania gatunków ptaków (w 
przypadku obszarów wyznaczonych na podstawie Dyrektywy 
Ptasiej) w danym państwie członkowskim; 
•	 Dotyczyć, w porównywalnym stopniu, siedlisk i gatunków, 
które ucierpiały w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
•	 Zapewnić porównywalne funkcje obszaru, dla których został 
on wyznaczony jako Natura 2000, zwłaszcza w odniesieniu do 
odpowiedniego rozmieszczenia geograficznego.
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PWSNE w morskich obszarach Natura 2000 

Wydobycie kruszywa na obszarach morskich staje się coraz 
istotniejsze. Głównie dotyczy to piasku i żwiru ale wydobywane 
są też inne surowce, takie jak surowce zawierające metale.

Planowanie przestrzenne wobec obszarów morskich jest 
kluczowym instrumentem optymalizacji wykorzystania 
przestrzeni morskiej dla rozwoju gospodarczego i środowiska 
morskiego. Przyjęcie strefowego podejścia może zapewnić 
możliwość prowadzenia wydobycia kruszywa do istniejącego 
wielofunkcyjnego środowiska w sposób strategiczny, poprzez 
identyfikację obszarów, które są dogodniejsze do wydobycia lub 
jest ono tam dopuszczalne.

Ekstrakcja kruszywa może mieć potencjalny wpływ na 
środowisko morskie poprzez na przykład usunięcie bentosu, 
zwiększone zmętnienie wody, zmiany w składzie osadów i 
hydrodynamice / transporcie osadów itp. Znaczenie i zakres 
skutków zależy od szeregu czynników, w tym lokalizacji 
wydobycia, charakteru powierzchni i osadów, procesów 
przybrzeżnych, projektu technicznego, metody, tempa, ilości i 
intensywności wydobycia oraz wrażliwości siedlisk i gatunków 
obecnych w obszarze Natura 2000.

Najważniejszym efektem pogłębiania jest obniżenie poziomu 
dna morskiego i usunięcie z niego osadów, co powoduje czasową 
zmianę topografii dna morskiego, składu i struktury osadów, 
co z kolei niszczy denną faunę i florę. Badania wykazały, iż w 
obszarach wydobycia straty w składzie gatunkowym, wielkości 
populacji oraz biomasy bezkręgowców bentosowych sięgają 
30–80%, przy czym wielkość tych strat różni się w zależności 
od intensywności prac. Straty te nie są ściśle ograniczone do 
samego obszaru wydobycia, ponieważ zakłócenia generowane 
przez wydobycie mogą rozciągać się na znaczną odległość. 
Dlatego niektóre przedsięwzięcia zlokalizowane poza morskimi 
obszarami Natura 2000 mogą mieć na nie pośredni wpływ.

Niektóre gatunki mogą być szczególnie narażone, jeśli działania 
związane z wydobyciem kruszywa pokrywają się z miejscami ich 
rozrodu. Najbardziej na ryzyko związane z sedymentacją osadów 
wzbudzanych przez wydobycie narażone są obszary tarlisk np. 
śledzi i ryb z rodziny dobijakowatych. Konsekwencje pogorsze-
nia stanu populacji bentosowych należy również rozważyć w 
odnie-sieniu do łańcuchów pokarmowych krytycznych dla ga-
tunków chronionych. Na przykład ryby z rodziny dobijakowatych 
są kluczowym czynnikiem w morskich sieciach pokarmowych i 
mają szczególne znaczenie dla morskich ptaków i ssaków.
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Przykłady działań łagodzących 
wydobycie na obszarach morskich
Okres intensywnego wydobycia jest ograniczony do 
określonej liczby godzin na jednostkę powierzchni (ha).

W celu ochrony gatunków ptaków wrażliwych na zakłócenia 
nie podejmuje się żadnych prac wydobywczych w niektórych 
miesiącach roku.

Podczas okresu rozmnażania i opieki nad młodymi ssaków 
morskich - gatunków niezwykle wrażliwych na wszelkie 
zakłócenia – nie są podejmowane żadne prace wydobywcze.

Wokół wyjątkowo wrażliwych obszarów powstają strefy 
buforowe o wystarczającej powierzchni.

Aby zminimalizować obszar niszczonego dna morskiego, 
a tym samym ślad ekologiczny, miejsca wydobycia 
są stosunkowo małe. W każdej koncesji dozwolona 
jest ograniczona liczba miejsc wydobycia. Dopiero 
po ukończeniu wydobycia w jednym obszarze można 
otworzyć nowy. Niedozwolone jest ponowne wydobycie na 
zamkniętych już terenach by zapewnić optymalne warunki 
do naturalnej regeneracji.

Głębokość wydobycia jest ograniczona.

Aby zmniejszyć wpływ fali w czasie wydobycia, słup wody 
przepuszcza się pod dnem jednostki wydobywczej do morza.

Kluczowe rekomendacje
Wspieranie skutecznego i wydajnego procesu oceny i 
wdrażania działań PWSNE:

ustanowienie planu monitorowania skuteczności działań 
zapobiegawczych, łagodzących i, w razie konieczności, 
kompensacji.

współpraca między właściwymi organami a inwestorami w 
celu omówienia ograniczeń i znalezienia najwłaściwszych 
rozwiązań dla poszczególnych przypadków.

wczesne i regularne konsultacje między właściwymi 
organami, twórcami projektów i zainteresowanymi stronami.

rozważenie istniejących przepisów dotyczących ochrony 
gatunków na mocy Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej.
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Studia przypadków
OSO wyznaczony w kamieniołomie

SPA Dubnické štrkovisko znajduje się na obszarze, na którym 
prowadzono przemysłowe wydobycie żwiru w rzece Vah 
(Słowacja). Dzięki m.in pozostawieniu małych wysp po 
ukończeniu prac, stworzono miejsce, w którym po zaprzestaniu 
wydobycia zaszła szybka sukcesja naturalna. Doprowadziła 
ona do stworzenia obszaru o wysokiej wartości dla dzikich 
ptaków. Na Słowacji miejsce to (ok. 60 ha) jest jednym z trzech 
najlepszych miejsc lęgowych rybitwy rzecznej (Sterna hirundo), 
gatunku z Dyrektywy Ptasiej ściśle zależnego od zarządzania 
sukcesją, które w tym przypadku jest realizowane przez państwo i 
organizacje pozarządowe. Można tam znaleźć także sześć innych 
gatunków ptaków gniazdujących, w tym bączka zwyczajnego 
(Ixobrychus minutus) i kropiatkę (Porzana porzana).

Stary kamieniołom jest również wykorzystywany przez gatunki 
wędrowne i zimujące. Teren zachowuje swój ekologiczny 
charakter, mimo że jest częścią obszaru górniczego i znajduje się 
na obszarze silnie zmodyfikowanym przez człowieka, w pobliżu 
miasta i autostrady.

Ministerstwo Środowiska, Słowacja, 2008.

Dobre praktyki dla wydobycia na terenach morskich

Kruszywa morskie odgrywają ważną rolę w dostarczaniu 
wysokiej jakości surowców zarówno dla brytyjskiego przemysłu 
budowlanego, jak i dla ochrony wybrzeża. Obszary wydobycia 
są licencjonowane dla The Crown Estate po przeprowadzeniu 
szeroko zakrojonej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i 
konsultacjach społecznych, wcześniej regulowanych przez Urząd 
ds. społeczności i samorządów lokalnych (CLG) oraz Departament 
Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (Defra), a teraz przez Agencję 
wykonawczą Defra ds. Morskich i Rybołówstwa (MFA).

W 2002 r. Rząd zapewnił dodatkowe źródło finansowania poprzez 
nałożenie opłaty na kruszywa z nowych źródeł tak lądowych, jak 
i morskich. Ten Fundusz Opłat dla Zrównoważonego Rozwoju 
(ALSF) ma cztery główne cele:
•	 Minimalizowanie zapotrzebowania na kruszywa z nowych 
źródeł
•	 Promowanie przyjaznego dla środowiska wydobycia i 
transportu
•	 Rozwiązanie problemu wpływu wydobycia kruszywa na 
środowisko
•	 Kompensacje dla społeczności lokalnych pod kątem wpływu 
wydobycia kruszyw.

Morskie wydobycie kruszyw: Pomoc w ustaleniu dobrych praktyk. 
Materiały pokonferencyjne: Wrzesień 2006. Redaktorzy:  Newell and 
Garner. 
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Wytyczne do planowania wydobycia kruszców w 
Anglii

Deklaracje Polityki ws. Minerałów określają krajową politykę 
planowania wydobycia kruszców w Anglii. Określone cele są 
przewidziane dla różnych rodzajów materiałów (kruszywa, glina, 
naturalny kamień budowlany i dachowy, olej i gaz).

Tam, gdzie proponowany jest rozwój wydobycia w obrębie, 
w sąsiedztwie lub tam, gdzie może on znacząco wpłynąć na 
obszar Natura 2000, należy wziąć pod uwagę szczegóły planu 
zagospodarowania oraz wytycznych. Określają one jasne zasady 
i warunki rozwoju takich działań. Określono role i obowiązki 
urzędu ds. planowania, inwestora i Natural England.

W wytycznych ustalono zakres OO, opcje konsultacji społecznych, 
ocenę rozwiązań alternatywnych, uwzględnienie koniecznych 
powodów nadrzędnego interesu publicznego oraz warunki 
wdrożenia kompensacji.

Krajowa polityka zagospodarowania przestrzennego określa, w 
jaki sposób poszczególne Organy Planowania Górniczego (MPA) 
powinny planować wydobycie. Każdy MPA opracowuje Ramy 
Rozwoju Górnictwa (MDF), które powinny:
•	 wskazać lokalizację miejsc cennych przyrodniczo, rozróżniając 
hierarchię miejsc wyznaczonych na podstawie prawa 
międzynarodowego, krajowego, regionalnego i lokalnego; i
•	 zidentyfikować obszary lub miejsca do odtworzenia lub 
utworzenia nowych siedlisk priorytetowych, które przyczynią się 
do realizacji celów regionalnych.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Działania kompensacyjne dla polatuch

W południowozachodniej Finlandii zaprojektowana została i 
dopuszczona do eksploatacji kopalnia złota metodą odkrywkową 
i podziemną. Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną ponad 
ocenę oddziaływania na środowisko, w okolicy występuje 
1–3 samców polatuchy (Pteromys volans) oraz trzy samice w 
wieku rozrodczym, najważniejszego ssaka na tym obszarze 
chronionego na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Każde terytorium 
zostało szczegółowo zbadane, również pod kątem korytarzy 
ekologicznych i łączności z  innymi obszarami występowania 
polatuch poza kopalnią. Najbliższy obszar Natura 2000 znajdował 
się 5 km od kopalni.

Wnioskodawca uzupełnił swój wniosek dotyczący ochrony 
polatuch po zasięgnięciu opinii regionalnych władz ds. 
środowiska, a warunki pozwolenia obejmowały między innymi 
następujące zalecenia:
•	 Krawędź odkrywki nie może być bliżej niż  40 m od 
najbliższego drzewa z gniazdem. Pomiędzy drzewem lęgowym a 
odkrywką, drzewa nie mogą być wycinane, z wyjątkiem obszaru 
5 metrów między krawędzią odkrywki a lasem, gdzie wycinki 
mogą być dozwolone ze względów bezpieczeństwa kopalni. W 
ten sposób zostanie zachowana strefa lasu o szerokości 40 m 
między miejscem lęgu na terytorium  a krawędzią odkrywki.
•	 Drzewa stanowiące miejsca lęgu i opieki nad młodymi na 
terytoriach polatuch na tym obszarze nie zostaną zniszczone, a 
wokół tych drzew zachowanye będzie bufor lasu zapewniający 
schronienie. Zakazuje się także wycinki drzew na trasach 
przelotów polatuch na tym terenie.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finland).



Więcej informacji
Ta publikacja prezentuje podsumowanie Wytycznych KE 
pt. „Wydobycie surowców nieenergetycznych I sieć Natura 
2000”: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/neei_report_pl.pdf

Komisja opublikowała wytyczne pomagające zrozumieć i 
właściwie zastosować ocenę oddziaływania na obszary Natura 
2000. Są one dostępne na stronie Natura 20000 Komisji: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
guidance_en.htm

Zarządzanie obszarami Natura 2000. Przepisy art. 6 Dyrektywy 
Siedliskowej 92/43/EWG   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_pl.pdf 

Dyrektywa Siedliskowa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Dyrektywa Ptasia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Przegląd głównych przepisów Ramowych Dyrektyw w sprawie 
Strategii Morskiej i Wodnej, Dyrektywy Ptasiej, Siedliskowej 
i Powodziowej: https://publications.europa.eu/pl/publication-
detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

Przeglądarka Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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