
 

 
Wersja ostateczna z 18/09/2013 

NOTA KOMISJI W SPRAWIE 

USTANAWIANIA ŚRODKÓW OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000 

Celem niniejszej noty jest sformułowanie dla państw członkowskich wytycznych do 

ustanowienia środków ochronnych dla obszarów Natura 2000. Stanowi ona 

uzupełnienie not Komisji w sprawie „wyznaczania specjalnych obszarów ochrony 

(SOO)” i „ustanawiania celów ochrony dla obszarów Natura 2000” i należy ją 

czytać w połączeniu z tymi dokumentami.  

 

1. Jakie są wymogi dyrektywy siedliskowej? 

Artykuł 1 lit. l) dyrektywy siedliskowej stanowi, że specjalny obszar ochrony (SOO) 

oznacza obszar
*
 mający znaczenie dla Wspólnoty wyznaczony przez państwa 

członkowskie w drodze ustawy, decyzji administracyjnej i/lub umowy, na którym są 

stosowane konieczne środki ochronne w celu zachowania lub odtworzenia, we 

właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych i/lub populacji gatunków, dla 

których obszar ten został wyznaczony. 

W art. 6 ust. 1 ustanowiono ogólne przepisy dotyczące ochrony, które państwa 

członkowskie muszą wdrożyć w odniesieniu do wszystkich specjalnych obszarów 

ochrony (SOO) i które mają zastosowanie do wszystkich typów siedlisk przyrodniczych, 

wymienionych w załączniku I, lub gatunków, wymienionych w załączniku II, żyjących 

na tych terenach, z wyjątkiem tych określonych jako nieznaczące w standardowym 

formularzu danych Natura 2000. 

Artykuł 6 ust. 1 stanowi, że „Dla specjalnych obszarów ochrony państwa członkowskie 

tworzą konieczne środki ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje taka potrzeba, 

odpowiednie plany zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych terenów bądź 

zintegrowane z innymi planami rozwoju oraz odpowiednie środki ustawowe, 

administracyjne lub umowne, odpowiadające ekologicznym wymaganiom typów siedlisk 

przyrodniczych, wymienionych w załączniku I, lub gatunków, wymienionych w 

załączniku II, żyjących na tych terenach”. 

Wdrożenie tych przepisów często wymaga wprowadzenia pozytywnych i aktywnych 

środków, tak aby osiągnąć ogólny cel dyrektywy. Pod tym względem art. 6 ust. 1 różni 

się od pozostałych trzech ustępów art. 6, które w przeciwieństwie do niego odnoszą się 

przede wszystkim do środków zapobiegawczych mających na celu uniknięcie 

pogorszenia warunków na tych obszarach lub niepokojenia zwierząt (art. 6 ust. 2) oraz do 

                                                 
*
 Wyjaśnienie do polskiego tłumaczenia noty: w polskim tłumaczeniu dyrektywy siedliskowej przyjęto 

termin „teren mający znaczenie dla Wspólnoty”, w polskim nazewnictwie i przepisach (m.in. w Ustawie o 

ochronie przyrody) stosuje się jednak termin „obszar mający znaczenie dla Wspólnoty”. W związku z 

powyższym w tych częściach noty, w których cytowane jest dosłowne brzmienie dyrektywy, stosowany 

jest termin „teren mający znaczenie dla Wspólnoty”, a w pozostałych przypadkach „obszar mający 

znaczenie dla Wspólnoty”. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_PL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_PL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PL.pdf


 

gwarancji proceduralnych dotyczących planów i przedsięwzięć, które mogą w znaczący 

sposób oddziaływać na obszary Natura 2000 (art. 6 ust. 3 i 4). 

Artykuł 6 ust. 1 dotyczy w szczególności SOO i nie ma zastosowania do obszarów 

specjalnej ochrony (OSO)
1
, w przeciwieństwie do art. 6 ust. 2, 3 i 4, które mają również 

zastosowanie do obszarów wyznaczonych w ramach dyrektywy ptasiej. Zgodnie z art. 4 

ust. 1 i 2 dyrektywy ptasiej podejście do zarządzania OSO należy jednak uznać za 

podobne do podejścia określonego w art. 6 ust. 1, zgodnie z którym państwa 

członkowskie są zobowiązane zapewnić, aby gatunki wymienione w załączniku I oraz 

regularnie występujące gatunki ptaków migrujących podlegały specjalnym środkom 

ochrony w odniesieniu do ich naturalnych siedlisk w celu zapewnienia im przetrwania 

oraz reprodukcji na obszarze ich występowania. Oznacza to, że OSO podlegają podobnej 

procedurze ochrony jak SOO. 

Wdrażanie art. 6 ust. 1 jest obowiązkowe: konieczne środki ochronne należy 

ustanowić dla wszystkich SOO. 

Interpretacja prawna art. 6 ust. 1 

W sprawie C-508/04 Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że państwo członkowskie nie 

może uchylać się od podjęcia wszystkich koniecznych środków ochronnych na obszarach 

Natura 2000. „Z art. 6 ust. 1 dyrektywy wynika, że »konieczne środki ochronne« należy 

przyjąć w każdym przypadku, a nie »jeśli zaistnieje taka potrzeba«. W tym przepisie 

dyrektywy zwrot »jeśli zaistnieje taka potrzeba« dotyczy bowiem jedynie planów 

ochrony i nie może być postrzegany jako ogólne ograniczenie obowiązku przyjęcia 

koniecznych środków prawnych, administracyjnych lub umownych. 

Dyrektywa wymaga przyjęcia koniecznych środków ochronnych, co wyklucza 

jakikolwiek zakres swobodnego uznania w tym względzie ze strony państw 

członkowskich […]. Ponadto sama praktyka administracyjna, która z natury może być 

dowolnie zmieniana przez administrację i nie jest szeroko znana, nie może być 

postrzegana jako wykonanie obowiązków spoczywających na państwach członkowskich 

w ramach transpozycji danej dyrektywy”. 

 

2. Co oznaczają środki ochronne? 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 środki ochronne SOO muszą odpowiadać ekologicznym 

wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I, lub 

gatunków, wymienionych w załączniku II, żyjących na tych obszarach. Wymagania 

ekologiczne obejmują wszystkie potrzeby ekologiczne, w tym zarówno czynniki 

abiotyczne, jak i biotyczne, które uznaje się za konieczne do zapewnienia ochrony typów 

siedlisk i gatunków, w tym m.in. ich wzajemne relacje ze środowiskiem fizycznym 

(powietrzem, wodą, glebą, roślinnością itd.).  

Wymagania te opierają się na wiedzy naukowej i należy je określać indywidualnie dla 

każdego przypadku, co oznacza, że wymagania ekologiczne mogą różnić się między 

gatunkami żyjącymi na danym obszarze, ale również w obrębie tego samego gatunku 

żyjącego na różnych obszarach. Nie ma jednak konieczności ustanawiania szczególnych 

                                                 
1 Przepisy dotyczące specjalnych środków ochronnych dla OSO sklasyfikowanych na mocy dyrektywy 

ptasiej ustanowiono w art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy ptasiej. 



 

środków ochronnych dla gatunków lub typów siedlisk, których obecność na danym 

obszarze uznaje się za nieistotną zgodnie ze standardowym formularzem danych Natura 

2000
2
.  

Konieczne środki ochronne na obszarze Natura 2000 powinny być powiązane z celami 

ochrony obszaru. W celach ochrony na poziomie obszaru określa się pożądany stan 

typów siedlisk lub gatunków występujących na danym obszarze. Cele te należy 

ustanowić w zależności od stanu ochrony każdego gatunku i typu siedliska 

występującego wystarczająco licznie na danym obszarze w momencie uznania go za 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, jak wskazano w standardowym formularzu 

danych. W standardowym formularzu danych stosuje się trzy kryteria 

(reprezentatywność, powierzchnia względna, stan zachowania typów siedlisk, populacji, 

stan zachowania i stopień izolacji gatunków) w celu przeprowadzenia ogólnej oceny 

każdego gatunku i typu siedliska występującego na danym obszarze
3
.  

Cele ochrony obszaru obejmą zachowanie stanu ochrony gatunków/siedlisk 

występujących na danym obszarze (jeżeli znajdują się one już w dobrym stanie) albo ich 

poprawę. W ten sposób każdy obszar może przyczynić się maksymalnie do osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony na odpowiednim poziomie (krajowym poziomie 

biogeograficznym), przy uwzględnieniu naturalnego zasięgu poszczególnych gatunków 

lub typów siedliskich. 

Po zdefiniowaniu celów ochrony dla obszaru Natura 2000 istnieje pewna elastyczność w 

definiowaniu i ustanawianiu środków ochronnych oraz możliwość rozważenia 

ewentualnych alternatyw z uwzględnieniem również innych rodzajów działalności 

społeczno-ekonomicznej na danych obszarach. 

Środki ochronne są de facto mechanizmami i działaniami, których wprowadzenie na 

obszarze Natura 2000 ma służyć realizacji celów jego ochrony. 

3. Kiedy ustanawia się konieczne środki ochronne? 

Państwa członkowskie muszą wyznaczyć obszary mające znaczenie dla Wspólnoty jako 

specjalne obszary ochrony i ustanowić konieczne środki ochronne wymagane na mocy 

art. 6 ust. 1 w ciągu sześciu lat od zatwierdzenia danego obszaru przez Komisję jako 

obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 

siedliskowej). Wyznaczenie SOO uruchamia wdrożenie art. 6 ust. 1, z czego można 

wywnioskować, że sześcioletni okres między wyznaczeniem obszaru jako mającego 

znaczenie dla Wspólnoty a wyznaczeniem go jako SOO powinien zostać wykorzystany 

do ustanowienia koniecznych środków ochronnych, tak aby były one gotowe do 

wprowadzenia po wyznaczeniu danych obszarów jako SOO. W związku z tym wskazane 

jest, aby państwa członkowskie rozpoczęły identyfikację koniecznych środków 

ochronnych na długo przed terminem ich wprowadzenia. 

Powyższe ustalenia znalazły potwierdzenie w sprawie dotyczącej Makaronezji (C-90/10), 

w której stwierdzono, że państwo członkowskie, które zatwierdziło wykaz obszarów 

                                                 
2 Tj. wszystkie gatunki wskazane jako posiadające niewielką populację i liczebność stada w stosunku do 

populacji żyjących w obrębie państwa, typy siedlisk wskazane jako posiadające nieznaczącą 

reprezentatywność (kategoria D). 
3 Zob. nowe wytyczne w zakresie sprawozdawczości i standardowy formularz danych: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:PL:NOT  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:PL:NOT


 

mających znaczenie dla Wspólnoty ponad sześć lat wcześniej, uchybiło ciążącym na nim 

zobowiązaniom, „nie tworząc, ani nie stosując, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy 

92/43/EWG, stosownych środków ochronnych oraz systemu ochrony, który 

umożliwiałby uniknięcie pogarszania stanu siedlisk przyrodniczych, jak również 

niepokojenia gatunków, zapewniając ochronę specjalnych obszarów ochrony 

obejmujących obszary wskazane w decyzji 2002/11/WE”. 

Oznacza to, że w późniejszym terminie środki ochronne dla obszarów Natura 2000 

można oczywiście zmienić lub dostosować, uwzględniając nowo zdobytą wiedzę 

naukową lub ewentualne zmiany w stanie ochrony danych typów siedlisk i gatunków. 

4. Sposoby wdrożenia art. 6 ust. 1 

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej konieczne 

środki ochronne obejmują: 

- „jeśli istnieje taka potrzeba, odpowiednie plany zagospodarowania opracowane 

specjalnie dla tych terenów bądź zintegrowane z innymi planami rozwoju oraz 

- odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub umowne, odpowiadające 

ekologicznym wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w 

załączniku I, lub gatunków, wymienionych w załączniku II, żyjących na tych 

terenach”. 

Wybór pozostaje w gestii państw członkowskich zgodnie z zasadą pomocniczości. W 

dyrektywie określono cele, jakie należy osiągnąć i przepisy, które należy stosować, 

jednak w przypadku art. 6 ust. 1 decyzja dotycząca sposobu stosowania tych przepisów w 

praktyce pozostaje w gestii państw członkowskich. Często zdarza się, że różne warianty, 

o których mowa w art. 6 ust. 1, stosuje się w połączeniu z zagospodarowaniem obszarów 

Natura 2000. 

Plany ochrony
*
 

Plany ochrony są powszechnie stosowane w państwach UE. Mimo że plany ochrony 

obszarów Natura 2000 nie stanowią automatycznego wymogu na mocy dyrektywy 

siedliskowej, plany te wydają się wariantem preferowanym przez większość państw 

członkowskich, a nawet w wielu z tych państw uznaje się je za obowiązkowe. 

Ogólnie rzecz biorąc, plany ochrony na poziomie obszaru służą do sformułowania celów 

ochrony i określenia środków koniecznych do osiągnięcia tych celów. Plany ochrony 

często wykorzystuje się jako narzędzie określające wytyczne dla zarządców obszarów i 

innych zainteresowanych stron zajmujących się ochroną obszarów Natura 2000 oraz jako 

narzędzie służące do angażowania różnych podmiotów i organów we wdrażanie 

koniecznych środków ochronnych.  

Plany ochrony są skutecznym narzędziem wdrażania przepisów art. 6 ust. 1 w jasny i 

przejrzysty sposób, oraz służą komunikacji i dyskusji na temat celów sieci Natura 2000. 

Plany ochrony mogą również pomóc w określeniu źródeł finansowania i integracji z 

innymi planami. 

                                                 
*
 Czyli tzw. „managment plans”, które polskim tłumaczeniu dyrektywy przetłumaczono jako „plany 

zagospodarowania”. 



 

Plany ochrony mogą być odrębnymi dokumentami lub dokumentami „zintegrowanymi z 

innymi planami rozwoju” zgodnie z zasadą integracji środowiska z innymi strategiami 

UE. W przypadku planu zintegrowanego ważne jest zapewnienie ustanowienia jasnych 

celów i środków ochronnych w odniesieniu do odpowiednich siedlisk i gatunków 

występujących na danym terenie. 

W państwach członkowskich obecnie wykorzystuje się różne rodzaje planów ochrony w 

odniesieniu do obszarów Natura 2000: 

- plany ochrony poszczególnych obszarów lub grupy obszarów; 

- plany sektorowe, w których ustanawia się cele ochrony i szczególne środki dla 

obszarów Natura 2000, istotne dla danego sektora np. leśnego, rolnego, wodnego itd. 

Należy jednak zauważyć, że istniejące plany ochrony dla innych kategorii obszarów 

chronionych (np. parków narodowych lub obszarów chronionego krajobrazu itd.) nie 

zawsze wystarczająco uwzględniają potrzeby obszarów Natura 2000, a zatem należy je 

przystosować, tak by odzwierciedlały one szczegółowe cele ochrony, które mają być 

realizowane na tych obszarach w zależności od gatunków i typów siedlisk. Należy 

również odróżnić granice obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych. 

 

Środki ustawowe, administracyjne i umowne  

Wśród środków ustawowych, administracyjnych lub umownych istnieją różne środki, 

które można uznać za właściwe do osiągnięcia celów ochrony dla danego obszaru. 

Często wiąże się to z aktywnym zarządzaniem, ale w niektórych przypadkach może to 

wymagać również bardziej pasywnych środków prewencyjnych (np. zarządzania 

nieinterwencyjnego). Z drugiej strony środki te niekoniecznie są nowymi środkami, 

ponieważ istniejące środki również mogą przyczynić się do osiągnięcia celów ochrony 

danego terenu. 

- środki ustawowe zwykle są zgodne ze strukturą określoną w prawie i mogą wiązać się 

z określeniem szczególnych wymagań dotyczących działań, które mogą być 

dozwolone, ograniczone lub zabronione na danym obszarze; 

- środki administracyjne mogą wiązać się z ustanowieniem odpowiednich przepisów 

dotyczących wprowadzania środków ochronnych lub zezwalania na prowadzenie 

innej działalności na danym obszarze; 

- środki umowne obejmują zawieranie umów lub porozumień zwykle między 

instytucjami zarządzającymi a właścicielami lub użytkownikami gruntów na danym 

obszarze. 

Wśród środków obejmujących proaktywne podejście, działania rolno-środowiskowe lub 

leśno-środowiskowe stanowią dobry przykład umów, których celem jest pogodzenie 

wymagań społeczno-ekonomicznych i ochrony obszarów Natura 2000. 

Umowy rolno-środowiskowe z rolnikami w ramach programów rozwoju obszarów 

wiejskich można stosować na wielu obszarach jako środek umowny mający na celu 

zachowanie lub poprawę stanu ochrony niektórych typów siedlisk (np. łąki, pastwiska) i 

gatunków. Umowy w ramach działań leśno-środowiskowych mogą być podpisane z 



 

właścicielami lasów celem takiego zarządzania lasami, które będzie sprzyjać ochronie 

siedlisk i gatunków. 

Z uwagi na szeroki zakres możliwości dostępnych w odniesieniu do ustanawiania 

koniecznych środków ochronnych niezbędne może być również skorzystanie z innych 

rodzajów umów i porozumień oraz innych rodzajów szczególnych środków, w tym 

dobrowolnych środków ochronnych. 

5. Kluczowe elementy, które należy uwzględnić przy ustalaniu koniecznych środków 

ochronnych 

W wielu państwach dostępne są wytyczne dotyczące opracowywania środków 

ochronnych, jak również przeprowadzania procesu planowania zagospodarowywania 

obszarów Natura 2000. Niektóre z kluczowych elementów, które należy uwzględnić, 

przedstawiono poniżej. 

Dobra baza danych 

Aby określić i ustanowić odpowiednie środki ochronne, konieczne jest posiadanie dobrej 

bazy danych na temat warunków istniejących na danym obszarze, stanu ochrony 

gatunków i siedlisk oraz na temat głównych presji i zagrożeń, które mogą na nie 

oddziaływać, aktualnego wykorzystania gruntów i interesów zainteresowanych stron itd.  

Należy zidentyfikować główne sposoby wykorzystania gruntów i prowadzonej na nich 

działalności, które mogą wpływać na stan ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków, 

oraz należy zidentyfikować wszystkie zainteresowane strony, które powinny być 

zaangażowane w proces planowania. Analiza taka jest potrzebna do zidentyfikowania 

potencjalnych konfliktów oraz sposobów i środków umożliwiających ich rozwiązanie. 

Przydatne jest zidentyfikowanie i zilustrowanie na mapach kluczowych przedmiotów 

ochrony (typy siedlisk i gatunki) oraz obecnej i planowanej działalności społeczno-

ekonomicznej na danym obszarze. Informacje te przydatne są do dyskusji nt. potrzeb 

danego obszaru w ramach konsultacji społecznych. 

Nadrzędnym celem opracowania środków ochronnych powinno być osiągnięcie 

zintegrowanego zarządzania obszarami, co oznacza uwzględnienie interesów wszystkich 

zainteresowanych stron oraz zintegrowanie ich w miarę możliwości z celami ochrony.  

Udział, konsultacje i komunikacja 

Udział społeczeństwa w planowaniu ochrony i zarządzania obszarami Natura 2000, który 

umożliwia uwzględnienie opinii osób mieszkających i pracujących na tym obszarze lub 

w inny sposób z niego korzystających, sprzyja stworzeniu atmosfery społecznej 

przyczyniającej się do ochrony środowiska. 

Perspektywy skutecznej ochrony obszaru znaczenie wzrastają, jeżeli różne strony 

aktywnie zaangażują się w planowanie tej ochrony. Proces planowania i konsultacji 

będzie jeszcze bardziej skuteczny, gdy planowany instrument zarządzania zostanie 

przedstawiony do konsultacji przed jego przyjęciem. Wczesne konsultacje i 

zaangażowanie zainteresowanych stron od początkowych etapów zwykle wymaga 

multidyscyplinarnego i profesjonalnego podejścia. 

Właściwa komunikacja może uświadomić wszystkim podmiotom znaczenie udziału w 

tym procesie i ich potencjalną rolę. Ważne jest, aby na wczesnym etapie przedstawić 



 

wszystkim cele ochrony danego obszaru oraz informacje o znaczeniu ochrony siedlisk i 

gatunków w sposób przejrzysty i łatwo zrozumiały dla osób zamieszkujących dany 

obszar lub z niego korzystających; może to pomóc tym osobom w zrozumieniu, dlaczego 

pewne działania ochronne są ważne i potrzebne, a nawet zachęcić ich do aktywnego w 

nich uczestnictwa. 

Przykłady dobrej praktyki z wielu państw członkowskich UE wskazują na potrzebę 

zapewnienia aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych stron, np. poprzez 

ustanowienie grup lub komitetów sterujących procesem zarządzania ochroną. 

Wspomniane komitety sterujące zwykle składają się z odpowiednich władz lokalnych i 

przedstawicieli właścicieli i użytkowników gruntów oraz głównych podmiotów 

działających na danym obszarze Natura 2000.  

Organizowanie skutecznych konsultacji społecznych wymaga efektywnej współpracy 

na różnych poziomach podejmowania decyzji, jak również odpowiedniej liczby 

pracowników i odpowiedniego budżetu oraz stosowania skutecznych narzędzi i 

środków komunikacji. W celu zapewnienia, że poszczególne zainteresowane strony, 

zwłaszcza te niezaangażowane bezpośrednio w zarządzanie środowiskiem, dobrze 

rozumieją zobowiązania prawne w zakresie ochrony środowiska, zaproponowane cele 

ochrony i środki ochronne, jak również szanse jakie może stwarzać właściwe 

zagospodarowanie danego obszaru, konieczne może się okazać przeprowadzenie szkoleń 

i innych działań informacyjnych oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, zapewnienie 

skutecznych metod rozwiązywania konfliktów. Może to ułatwić osiągnięcie 

porozumienia w kwestiach dotyczących zagospodarowania danego obszaru.  

Z doświadczenia wynika, że często przydaje się wyznaczenie „lidera obszaru” który 

może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów w trakcie procesu opracowywania środków 

ochronnych; osoba taka może być wyznaczana i/lub wspierana finansowo przez 

właściwy urząd, ale może być również przedstawicielem właścicieli gruntów, władz 

lokalnych, lokalnych organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych stron. 

Funkcję tę można również połączyć z rolą polegającą na kontroli wdrażania środków lub 

ułatwiania ich wdrażania. 

Określenie koniecznych środków ochronnych 

Środki ochronne należy określić szczegółowo (na zasadzie kto, kiedy i w jaki sposób 

odpowiada za dany środek) w celu ułatwienia ich wdrażania i uniknięcia ewentualnych 

konfliktów. Środki ochronne dla danego obszaru muszą być także realistyczne i 

mierzalne. Język stosowany do opisywania środków ochronnych powinien być jasny i 

powszechnie zrozumiały.  

Zdefiniowanie środków ochronnych wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy 

naukowej umożliwiającej rozważenie dostępnych alternatyw, określenie środków 

koniecznych i fakultatywnych uwzględniających warunki lokalne. Należy przedstawić 

dokładną lokalizację oraz opis środków i narzędzi wymaganych do ich wprowadzania. 

Najlepszym sposobem jest sporządzenie planu działań wskazującego czas realizacji 

środków oraz role i obowiązki zaangażowanych podmiotów. Taki plan powinien być 

elastyczny, aby w razie potrzeby możliwe było dokonanie jego przeglądu i dostosowanie, 

np. w oparciu o wyniki środków już wprowadzonych. Ważne jest również ustanowienie 

harmonogramu monitorowania podjętych środków ochronnych celem zbadania ich 

skuteczności w realizacji celów ochrony. 



 

Środki na wdrażanie. Analiza kosztów i korzyści oraz identyfikacja możliwych 

instrumentów finansowych 

Na ile to możliwe, środki finansowe potrzebne do wdrażania środków ochronnych należy 

uwzględnić w odpowiednich instrumentach zarządzania obszarami Natura 2000; w tym 

celu konieczne są informacje na temat szacowanych kosztów realizacji i monitorowania 

planowanych działań, administracji, wypłaty odszkodowań itd. Równie ważne jak środki 

finansowe są zasoby ludzkie. Aby obszary Natura 2000 były właściwie zarządzane, 

osoby zaangażowane w opracowywanie i wprowadzanie środków muszą posiadać 

odpowiednie kwalifikacje. Informacje te są istotne również ze względu na podział 

środków finansowych pochodzących z różnych możliwych źródeł i systemów wsparcia. 

Oprócz osiągnięcia celów ochrony ustanowienie środków ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 może przyczynić się również do zapewnienia istotnych korzyści 

społeczeństwu i gospodarce poprzez zagwarantowanie usług ekosystemowych
4
. Sieć 

Natura 2000 jest ważnym pochłaniaczem dwutlenku węgla i odgrywa ważną rolę 

zarówno w łagodzeniu zmian klimatu, jak i przystosowaniu się do nich
5
. Zapewnia ona 

również inne korzyści społeczno-ekonomiczne, takie jak utrzymanie zasobów wody i jej 

jakości, ochrona naturalnych zapylaczy, zachowanie krajobrazu i walorów rekreacyjnych 

oraz wspieranie turystyki i rekreacji. W związku z tym w instrumentach zarządzania 

należy uwzględnić wielorakie korzyści wynikające z inwestowania w sieć Natura 2000. 

Ocena kosztów i korzyści wdrożenia sieci obszarów Natura 2000 jest możliwa jedynie w 

przypadku właściwie zaplanowanego zarządzania. Znaczenie czynników społeczno-

ekonomicznych powinno być uwzględnione w odniesieniu do każdego obszaru, o ile 

dostępne są odpowiednie informacje. Przeanalizowanie powiązań i interakcji sektorów 

działalności gospodarczej ze środowiskiem naturalnym umożliwia ustalenie 

ewentualnych kosztów i korzyści wynikających z zagospodarowania terenów. Analiza ta 

może być również przydatna do określenia rzeczywistej potrzeby wsparcia finansowego i 

udostępnienia odpowiednich mechanizmów wsparcia, płatności za świadczone usługi itd. 

Skuteczne wdrażanie i komunikacja 

Po opracowaniu środków ochronnych należy stworzyć odpowiedni mechanizm 

zapewniający ich skuteczne wdrażanie. Państwa członkowskie muszą być w stanie 

wykazać, że wprowadziły konieczne środki ochronne na konkretnych obszarach oraz 

muszą posiadać dowody potwierdzające, że środki te zostały nie tylko ustanowione, ale 

również wdrożone. Państwa członkowskie muszą co sześć lat opracowywać 

sprawozdanie na temat podjętych środków ochronnych na obszarach Natura 2000 

(zgodnie z art. 17 dyrektywy siedliskowej, zob. poniżej). 

Niektóre państwa członkowskie nadają planom ochrony i środkom ochronnym moc 

prawną. Jeżeli chodzi o komunikację i informacje, środki ochronne– lub publicznie 

dostępne streszczenia dotyczące tych środków, jeżeli zawierają one szczególnie 

chronione informacje handlowe lub inne szczególnie chronione informacje i informacje 

dotyczące osób prywatnych – powinny być w przejrzysty sposób udostępniane ogółowi 

społeczeństwa (np. na stronach internetowych lub w rejestrach urzędowych) jako źródło 
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informacji dla wszystkich osób, które zamieszkują ten obszar i odczuwają skutki 

wyznaczenia. 

6. Monitorowanie, ocenia i przegląd środków ochronnych 

Monitorowanie działań prowadzonych na obszarach Natura 2000 w odniesieniu do 

zaproponowanych środków ochronnych służy dwóm celom: 

- ocenie rzeczywistego wdrożenia planowanych środków ochronnych i ich 

skuteczności w osiąganiu celów ochrony danego obszaru; 

- ocenie wpływu środków na poziom ochrony docelowych siedlisk i gatunków 

występujących na danym obszarze. 

Mechanizmy monitorowania powinny obejmować mierzalne i weryfikowalne cele a 

także wskaźniki ułatwiające ocenę rezultatów i kontrolę. Działania w zakresie 

monitorowania i nadzoru określono w dyrektywie siedliskowej (art. 11 i 17).Na mocy art. 

17 ust. 1 państwa członkowskie są zobowiązane do przedstawienia informacji 

dotyczących środków ochronnych przewidzianych w art. 6 ust. 1 oraz oceny ich wpływu. 

 

 

 

 

 

Programy monitorowania służące do oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków mających 

znaczenie dla UE są obecnie realizowane w wielu państwach członkowskich. Zgodnie z 

wytycznymi dotyczącymi wykonania art. 17 oceny należy przeprowadzać w każdym 

państwie na poziomie biogeograficznym, z uwzględnieniem całego obszaru 

występowania. Jeżeli chodzi o przegląd planów ochrony i środków, należy 

przeprowadzić go jednak w odpowiednim terminie, aby umożliwić przystosowanie 

zagospodarowania obszaru do ewentualnych zmian, z uwzględnieniem celów ochrony i 

rodzajów środków oraz specyficznych warunków na każdym obszarze Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Komisji w sprawie ustanawiania środków ochronnych dla obszarów 
Natura 2000. 

Komisja Europejska, Doc. Hab.13-04/05, wrzesień 2013 r. (oryginał w języku 
angielskim).  

Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. 

Link: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote conservation measures_PL.pdf 

Kontakt: nature@ec.europa.eu 
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