
1 
 

NOTA KOMISJI W SPRAWIE 
WYZNACZANIA  

SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 
 

Wersja ostateczna z dnia 14 maja 2012 r. 
 

Celem niniejszej noty jest sformułowanie dla państw członkowskich 
wytycznych dotyczących obowiązku wyznaczenia specjalnych obszarów 
ochrony zgodnie z dyrektywą siedliskową. W nocie tej przedstawiono 
stanowisko służb Komisji, uwzględniając odpowiednie orzecznictwo.  

 
 
 
 

1. Cel wyznaczenia SOO  
 
Ogólny cel dyrektywy siedliskowej został wskazany w art. 2. Artykuł ten stanowi w 
szczególności, że: „Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą mają na celu 
zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty”. 
 
Aby zapewnić odtworzenie lub zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, należy (preambuła 6. oraz art. 3) stworzyć m.in.: 
„Spójną europejską sieć ekologiczną specjalnych obszarów ochrony”; (tzw. sieć Natura 
2000); „Ta sieć, złożona z terenów, na których znajdują się typy siedlisk przyrodniczych 
wymienione w załączniku I oraz siedliska gatunków wymienionych w załączniku II, umożliwi 
zachowanie tych typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie 
ochrony w ich naturalnym zasięgu lub, w stosownych przypadkach, ich odtworzenie”.  

 
Definicja terminu „specjalne obszary ochrony” została przedstawiona w art. 1 lit. l): 
„»specjalny obszar ochrony« oznacza teren* 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 
teren został wyznaczony”.  
 
Z definicji SOO i z ogólnych odniesień do SOO zawartych w dyrektywie siedliskowej 
wyraźnie wynika, że służą one wsparciu procesu zachowania i odtwarzania gatunków i 
typów siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty we właściwym stanie 
ochrony.  
 
W art. 6 ust. 1 przedstawiono definicję środków ochronnych, które należy podjąć w 
kontekście wyznaczenia SOO: „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 

                                                           
*
 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”. 
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załączniku I, lub gatunków, wymienionych w załączniku II, żyjących na tych terenach”. 
Sprawozdania państw członkowskich opracowywane zgodnie z art. 17 muszą zawierać w 
szczególności informacje na temat środków ochronnych, o których mowa w art. 6 ust. 1, a 
także informacje na temat oceny skutków zastosowania tych środków w odniesieniu do 
stanu ochrony typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków 
wymienionych w załączniku II. 
 
Wyznaczenie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty jako SOO inicjuje rozpoczęcie 
wdrażania art. 6 ust. 1; wszystkie inne środki przewidziane w art. 6 – w tym obowiązek 
zapobiegania pogarszaniu się stanu siedlisk (art. 6 ust. 2, 3 i 4) – obowiązują bowiem już w 
odniesieniu do obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty i z tego względu mają de facto 
zastosowanie również do SOO.  
 
Konieczność zastosowania takich środków ochronnych w ramach SOO potwierdzają 
ustalenia ostatniego sprawozdania Komisji opracowanego zgodnie z art. 17 (za lata 2000–
2006). W przedmiotowym sprawozdaniu stwierdzono, że 65% ocen dotyczących typów 
siedlisk wymienionych w załączniku I i 54% ocen dotyczących gatunków wymienionych w 
załącznikach II, IV i V zakończyło się stwierdzeniem niekorzystnego stanu ochrony.  
 
O ile w art. 3 ust. 3 i art. 10 dyrektywy siedliskowej stwierdza się, że poprawa ekologicznej 
spójności sieci Natura 2000 wymaga podjęcia środków wykraczających poza terytorium 
odpowiednich obszarów w przypadku typów siedlisk wymienionych w załączniku I, 
wdrażanie art. 6 stanowi główny dostępny w ramach dyrektywy środek zapewniający 
zachowanie lub odtworzenie we właściwym stanie ochrony typów siedlisk wymienionych w 
załączniku I. Mimo że w dyrektywie przewiduje się możliwość zastosowania również innych 
przepisów w zakresie ochrony gatunków na tych obszarach, przepisy art. 6 mają kluczowe 
znaczenie również dla ochrony gatunków wymienionych w załączniku II.  
 
Dlatego też można stwierdzić, że wyznaczenie SOO jest kluczowe dla osiągnięcia celów 
wyznaczonych w dyrektywie siedliskowej oraz dla zachowania lub odtworzenia, we 
właściwym stanie ochrony, gatunków i siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty, 
ponieważ wyznaczenie to nakłada na państwa członkowskie obowiązek stosowania 
koniecznych środków ochronnych zgodnie z art. 6 ust. 1. 
 
 
2. Z czym wiąże się wyznaczenie SOO  
 
Artykuł 4 ust. 4 dyrektywy siedliskowej stanowi, że „państwa członkowskie możliwie 
najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczają teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania w świetle 
znaczenia tych terenów dla zachowania lub odtworzenia, we właściwym stanie ochrony, typu 
siedliska przyrodniczego wymienionego w załączniku I lub gatunku wymienionego w 
załączniku II, a także do celów spójności sieci Natura 2000 oraz w świetle zagrożenia 
degradacją lub zniszczeniem, na które narażone są te tereny”.  
 
Ze wspomnianego artykułu wyraźnie wynika, że najistotniejsze obszary oraz obszary 
zagrożone należy traktować priorytetowo w ramach sześcioletniego okresu na wyznaczenie 
SOO. Oznacza to również konieczność określenia priorytetów w odniesieniu do 
najważniejszych gatunków/siedlisk w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań po 
wyznaczeniu obszarów. Takie priorytety można również wyznaczyć na wyższych szczeblach 
(szczeblu unijnym, biogeograficznym, krajowym, regionalnym).  
 
Przy wyznaczaniu priorytetów dotyczących danego obszaru należy zwrócić szczególną 
uwagę na:  
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 wymagania ekologiczne mające zastosowanie do gatunków i siedlisk wymienionych 
w standardowym formularzu danych Natura 2000 (tj. gatunków i siedlisk, które 
występują na danym obszarze, z wyjątkiem tych, których występowanie uznaje się za 
nieznaczące zgodnie ze standardowym formularzem danych); 

 stan ochrony siedlisk i gatunków na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym; 
 zagrożenia i procesy degradacji, na które narażone są gatunki i siedliska;  
 ogólną spójność sieci Natura 2000. 

 
Z definicji „specjalnych obszarów ochrony” przedstawionej w art. 1 lit. l) oraz w art. 4 ust. 4 
jasno wynika, że: 
 
- SOO należy wyznaczyć w drodze wiążącej ustawy, decyzji administracyjnej lub umowy; 
- konieczne środki ochronne należy określić w ciągu sześciu lat (art. 6 ust. 1), tak aby 

można było je utworzyć i stosować w momencie wyznaczenia SOO. 
 
Każde z tych zobowiązań zostało opisane bardziej szczegółowo poniżej (zob. pkt 4 i 5).  
 
 
3. Ramy czasowe dla wyznaczenia SOO  
 
Zgodnie z art. 4 ust. 4 w ciągu sześciu lat od przyjęcia europejskich wykazów obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty państwa członkowskie muszą wyznaczyć obszary 
mające znaczenie dla Wspólnoty jako specjalne obszary ochrony (SOO), ustalając 
priorytetowe działania w świetle znaczenia tych terenów dla zachowania lub odtworzenia, we 
właściwym stanie ochrony, typu siedliska przyrodniczego wymienionego w załączniku I lub 
gatunków wymienionych w załączniku II oraz w kontekście spójności sieci Natura 2000, a 
także w świetle zagrożenia degradacją lub zniszczeniem, na które narażone są te tereny1.  
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 państwa członkowskie tworzą konieczne środki ochronne dla 
specjalnych obszarów ochrony 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, występujących na tych terenach. 
 
W decyzji Komisji zatwierdzającej obszary mające znaczenie dla Wspólnoty wyraźnie 
stwierdza się, że: „[…] należy podkreślić, iż zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 
ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG mają zastosowanie możliwie najwcześniej i nie później niż w 
ciągu sześciu lat od daty przyjęcia początkowych lub zaktualizowanych wykazów terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty w danym regionie biogeograficznym, w zależności od 
tego, w którym wykazie dany teren mający znaczenie dla Wspólnoty został wymieniony jako 
taki po raz pierwszy”.  
 
Oznacza to, że data pierwszego uwzględnienia danego obszaru w wykazie zamieszczonym 
w decyzji Komisji stanowi datę, od której nalicza się bieg okresu sześciu lat2. Jeżeli wskutek 

                                                           
1
 Wszystkie decyzje Komisji dotyczące poszczególnych regionów biogeograficznych są dostępne na stronie 

internetowej Komisji pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 
2
 Wykaz obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty ustanowionych w porozumieniu z państwami 

członkowskimi i zgodnie z art. 4 ust. 2 stanowi ramy prawne dla działań związanych z wyborem i wyznaczaniem 
terenów. Przyjęcie przedmiotowego wykazu obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty formalnie inicjuje 
bieg procesu wyznaczania SOO, niezależnie od wszelkich dalszych zmian, którym poddawany jest obszar, w tym 
zmian granic, które nie powinny stanowić pretekstu do odroczenia wyznaczenia SOO. Wykaz obszarów 
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podjęcia dalszych decyzji w późniejszym terminie dojdzie do skorygowania danego obszaru, 
takiej sytuacji nie należy wykorzystywać jako pretekstu do odroczenia wyznaczenia SOO. 
Korekty te będą jednak musiały zostać uwzględnione w procesie wyznaczania SOO i wzięte 
pod uwagę przy opracowywaniu koniecznych środków ochronnych. 
 
 
4.  Procedura wyznaczania SOO  
 
Po zatwierdzeniu danego obszaru jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty zgodnie 
z art. 4 ust. 4 należy również określić priorytety związane z wyznaczeniem tego terenu jako 
SOO. Z tego względu tereny uznawane za obszary o największym znaczeniu dla typów 
gatunków/siedlisk wymienionych w załączniku I i załączniku II oraz dla spójności sieci 
Natura 2000, a także obszary narażone na największe zagrożenia powinny zostać 
potraktowane w wyraźnie bardziej uprzywilejowany sposób w ramach procesu wyznaczania 
i ustalania celów w zakresie ochrony oraz opracowywania środków ochronnych, które 
odpowiednio odzwierciedlą to znaczenie. Zaleca się, aby środki ochronne wprowadzać po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zapewniając należyte zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron. 
 
Choć w dyrektywie zobowiązuje się państwa członkowskie do wyznaczenia obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty jako SOO w terminie sześciu lat od daty przyjęcia 
europejskiego wykazu obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, nie określono w niej 
żadnej konkretnej procedury wyznaczania SOO. Kwestia ta podlega uregulowaniu w ramach 
prawa krajowego państw członkowskich, które dysponują istotnym zakresem swobody w 
określaniu sposobu wyznaczania obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty jako SOO.  
 
Państwa członkowskie mogą wprowadzić nowe procedury wyznaczania lub dostosować 
istniejące procedury lub uzupełnić proces wyznaczania innymi aktami prawnymi. Państwa 
mogą wybrać rodzaj aktu prawnego, jaki chcą przyjąć w tym celu – ustawę, umowę lub akt 
administracyjny – i mogą określić, na którym szczeblu struktury administracyjnej (np. na 
szczeblu krajowym lub regionalnym) wyznaczenie SOO będzie najbardziej odpowiednie. 
Państwa członkowskie mogą również określić, czy akt, na mocy którego dokonuje się 
wyznaczenia, będzie dotyczył jednego obszaru, czy też będzie obejmował więcej obszarów. 
 
Niezależnie jednak od zastosowanej procedury wyznaczenie SOO musi zostać 
przeprowadzone w oparciu o wyraźnie określoną podstawę prawną, a państwa członkowskie 
powinny zapewnić niepodważalną moc wiążącą takiego wyznaczenia. Sam akt, na mocy 
którego dokonano wyznaczenia, musi być dostatecznie przejrzysty, aby spełnić wymogi w 
zakresie pewności prawa określone w dyrektywie.  
 
Powyższe ustalenia są zgodne z obowiązującym orzecznictwem (wyrok w sprawie C-415/01 
Komisja przeciwko Belgii)3:  
 

- przepisy dyrektyw należy wdrażać w ramach aktów o niezaprzeczalnej mocy wiążącej, 
zachowując poziom szczegółowości, precyzji i przejrzystości niezbędny do spełnienia 
wymogów w zakresie pewności prawa. Zasada pewności prawa wymaga odpowiedniego 
nagłośnienia środków krajowych przyjmowanych na mocy przepisów wspólnotowych, 
aby umożliwić osobom przebywającym na określonym obszarze podlegającym 

                                                                                                                                                                                     
mających znaczenie dla Wspólnoty należy zaktualizować o informacje dotyczące wprowadzonych zmian w 
układzie obszaru przed wyznaczeniem SOO.  
3
 Zob. na przykład wyrok z 27.2.2003 w sprawie C-415/01 Komisja przeciwko Belgii, Rec. 2003, s. 2081, pkt 21. 

Mimo że wyrok dotyczy obszarów podlegających przepisom dyrektywy ptasiej, zawarte w nim postanowienia 
są istotne również dla obszarów podlegających przepisom dyrektywy siedliskowej. 
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przepisom prawa wspólnotowego, na które takie środki wywierają wpływ, zapoznanie się 
z przysługującymi im prawami i spoczywającymi na nich obowiązkami;  

 

- jeżeli chodzi o mapy, na których wytyczono granice OSO, muszą one posiadać 
niepodważalną moc wiążącą. W przeciwnym wypadku granice OSO będą mogły zostać 
zakwestionowane w dowolnym momencie. Taka sytuacja wiązałaby się również z 
ryzykiem niepełnej realizacji celu ochrony wyznaczonego w art. 4 dyrektywy ptasiej. 

 
 
5. Przepisy prawne mające zastosowanie do SOO po ich wyznaczeniu  
 
Aby zapewnić niezbędną przejrzystość prawa, akt, na mocy którego dokonuje się 
wyznaczenia SOO, musi, poza nazwą i lokalizacją terenu, zawierać również jasne i 
przejrzyste pod względem prawnym informacje na temat:  
 

- gatunków i typów siedlisk, na potrzeby których wyznaczono SOO: na przykład 
wymienienie – w samym akcie lub w odrębnym, prawnie wiążącym dokumencie – 
wszystkich gatunków wskazanych w załączniku II i typów siedlisk wskazanych w 
załączniku I, które występują na danym obszarze w znacznej liczbie (tj. wszystkie 
gatunki wymienione w standardowym formularzu danych jako charakteryzujące się 
znaczną wielkością i zagęszczeniem populacji4 względem populacji występujących na 
terytorium kraju (kategoria wielkości populacji A, B lub C) oraz wszystkie typy siedlisk 
wskazane w standardowym formularzu danych jako charakteryzujące się doskonałą (A), 
dobrą (B) lub znaczącą (C) reprezentatywnością5;  

- granic SOO: dzięki załączeniu mapy lub map – w samym akcie albo w odrębnej 
wiążącej ustawie, akcie administracyjnym lub umowie (np. w rejestrze publicznym) – na 
których precyzyjnie wyznaczono granice obszaru lub obszarów. Mapa powinna zostać 
sporządzona zgodnie ze stosownymi krajowymi/regionalnymi systemami 
kartograficznymi oraz w odpowiedniej skali, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym 
stronom ustalenie położenia przestrzennego obszaru względem własności gruntów. 
Granice nie mogą odbiegać od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
wyznaczonych dla tego obszaru, chyba że granice obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty zostały już zmienione zgodnie z ustaloną procedurą (Doc. Hab. 05-06-08) i 
podlegają postanowieniom zaktualizowanej decyzji Komisji. 

 
- celu wyznaczenia: najogólniej rzecz biorąc, należy wyjaśnić, że celem SOO jest 

przyczynienie się do zachowania lub, w stosownych przypadkach, odtworzenia we 
właściwym stanie ochrony typów siedlisk i gatunków występujących na danym obszarze. 
Najlepszym rozwiązaniem jest wskazanie szczegółowych celów w dziedzinie ochrony, 
których realizacji ma służyć wyznaczenie SOO, w samym akcie prawnym lub w 
towarzyszącym mu prawnie wiążącym dokumencie, aby zapewnić jasność w kwestii 
motywów wyznaczenia SOO oraz aby podkreślić, że wyznaczenie SOO wiąże się w 
stosownych przypadkach z wprowadzeniem środków ochronnych (tj. nie służy wyłącznie 
zapewnieniu ochrony przed pogarszaniem się stanu terenu, jak określono w art. 6 ust. 
2–4);  

 
- przepisów prawnych mających zastosowanie do SOO: w akcie, na mocy którego 

dokonano wyznaczenia SOO, lub w ustawie transponującej dyrektywę siedliskową 

                                                           
4
 Kryterium B lit. a) z załącznika III do dyrektywy siedliskowej: wielkość i zagęszczenie populacji gatunku żyjącej 

w obrębie obszaru w stosunku do populacji żyjących w obrębie terytorium państwa. 
5
Kryterium A lit. a) z załącznika III do dyrektywy siedliskowej, reprezentatywność, powinno być powiązane z 

podręcznikiem interpretacji typów siedlisk wymienionych w załączniku I, ponieważ podręcznik ten zawiera 
definicję, wykaz charakterystycznych gatunków oraz inne istotne elementy. Stopień reprezentatywności 
określa „typowość” danego typu siedliska. 
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należy wyraźnie wskazać, że przepisy art. 6 ust. 2, 3 i 4 mają de facto zastosowanie nie 
tylko do obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, ale również do SOO – na 
przykład poprzez zawarcie w akcie, na mocy którego dokonuje się wyznaczenia, 
odniesienia do odpowiednich artykułów ustawy transponującej dyrektywę siedliskową lub 
do aktu przyjętego wcześniej w celu objęcia obszarów mających znaczenie dla 
Wspólnoty ochroną.  

 
W akcie, na mocy którego dokonuje się wyznaczenia SOO, należy również wyraźnie 
przedstawić zobowiązanie do stosowania koniecznych środków ochronnych 
odpowiadających ekologicznym wymaganiom typów siedlisk wymienionych w załączniku 
I lub gatunków wymienionych w załączniku II występujących na terenie SOO (zgodnie z 
art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej). W akcie należy również ustanowić przejrzysty 
mechanizm służący ustanawianiu i wdrażaniu tych środków ochronnych (np. w postaci 
planów zagospodarowania, planów sektorowych itp.) lub zawrzeć taki mechanizm w 
towarzyszącym mu dokumencie. 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie dysponują 
swobodą uznania w kwestii wyboru najodpowiedniejszej metody stosowania 
koniecznych środków ochronnych. Metody te obejmują korzystanie z odpowiednich 
planów zagospodarowania opracowanych specjalnie z myślą o tych obszarach lub 
włączonych do innych planów rozwoju, a także ze stosownych środków ustawowych, 
administracyjnych lub umownych. Komisja zdecydowanie zachęca do korzystania z 
planów zagospodarowania, ponieważ stanowią one przejrzyste narzędzie ułatwiające 
aktywne zarządzanie obszarami Natura 2000. Niezależnie od wybranej metody celem 
środków ochronnych musi być zapewnienie możliwości należytej realizacji celów 
wyznaczonych w art. 6 ust. 1 dyrektywy.  
 
W definicji SOO wyraźnie określono, że środki ochronne muszą w normalnych 
warunkach zostać ustanowione w momencie wyznaczenia i być stosowane począwszy 
od tego momentu, tj. przed upływem wyznaczonego terminu sześciu lat. Nie oznacza to 
jednak, że nie mogą one zostać zmienione po upływie sześciu lat w przypadku 
pogłębienia wiedzy w tym zakresie i uzyskania informacji zwrotnych dotyczących 
doświadczeń związanych z ich wdrażaniem. Proces zarządzania obszarami, a w 
szczególności proces określania elementów „koniecznych” do spełnienia „ekologicznych 
wymagań” nałożonych na tereny zgodnie z art. 6 ust. 1, będzie podlegał zmianom w 
miarę upływu czasu jeszcze przez długi okres po wyznaczeniu odpowiednich obszarów. 
Na przykład skutki zmiany klimatu oraz inne czynniki wywierające wpływ na obszary 
mogą doprowadzić w przyszłości do konieczności zmiany środków, które należy podjąć 
zgodnie z art. 6 ust. 1. 
 
Określanie środków ochronnych stanowi również często wielokrotnie powtarzany 
proces, którego przebieg jest w bardzo dużej mierze uzależniony od zaangażowania 
zainteresowanych stron oraz od stopnia ich akceptacji dla danych środków, przy czym 
przyjmuje się, że proces ten wymaga czasu. Ustanowienie okresu sześciu lat od 
momentu zatwierdzenia obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty do momentu 
wyznaczenia SOO oznacza jednak, że działania w zakresie określania i ustanawiania 
koniecznych środków ochronnych dla danego obszaru należy rozpocząć niezwłocznie 
po zatwierdzeniu obszaru jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, nie zaś pod 
koniec tego okresu.  
 
Z powyższych informacji jasno wynika, że konieczne środki ochronne należy stosować, 
dysponując pełną wiedzą na temat celów w zakresie ochrony. Choć w ostatecznym 
rozrachunku kwestię tę należy rozpatrywać na poziomie danego obszaru, państwa 
członkowskie mogą wyznaczyć ogólne cele i środki w zakresie ochrony gatunków i 
typów siedlisk stosowane na szerszą skalę geograficzną (np. na szczeblu krajowym i 
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regionalnym), przy czym w takich ogólnych celach i środkach można później zawrzeć 
odniesienia do poziomu danego obszaru.  

 
 
6. Typ systemu ochrony prawnej, który będzie obowiązywał w odniesieniu do SOO 
 
Artykuł 6 zawiera kluczowe przepisy dyrektywy siedliskowej, ponieważ ustanowiono w nim 
ramy ochrony obszaru oraz uwzględniono aktywne wymagania prewencyjne i proceduralne. 
W odniesieniu do obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty stosuje się przepisy art. 6 
ust. 2, 3 i 4 (zgodnie z art. 4 ust. 5 dyrektywy siedliskowej). Przepisy art. 6 ust. 1 mają 
zastosowanie wyłącznie do SOO, które podlegają również wymaganiom określonym w art. 6 
ust. 2, 3 i 4.  
 
Jeżeli chodzi o wymagania w zakresie ochrony SOO, przy ustanawianiu systemu ochrony 
prawnej SOO należy wziąć pod uwagę odpowiednie orzecznictwo6: 
 

 przepisy art. 6 dyrektywy siedliskowej należy rozumieć jako nakładające na państwa 
członkowskie obowiązek ustanowienia systemu ochrony prawnej na potrzeby SOO, który 
umożliwi zachowanie typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym 
stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub, w stosownych przypadkach, ich 
odtworzenie (art. 3);  
 

 brak jakiegokolwiek konkretnego przepisu lub jakichkolwiek konkretnych przepisów 
wiążących fakt wyznaczenia terenu jako SOO z obowiązkiem stosowania odpowiedniego 
systemu ochrony prawnej oraz koniecznych środków ochronnych w odniesieniu do 
gatunków lub siedlisk występujących na tym SOO utrudnia realizację celów 
wyznaczonych w art. 3, art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy siedliskowej. 

 
Z obowiązującego orzecznictwa wynika więc, że wyznaczenie SOO należy powiązać z 
ustanowieniem odpowiedniego systemu ochrony prawnej i zachowania środowiska, który 
będzie stosowany zgodnie z art. 6 dyrektywy siedliskowej. 
 
Jakie elementy powinny wchodzić w skład systemu ochrony i zachowania środowiska 
 
System ochrony i zachowania środowiska powinien uwzględniać wszystkie przepisy art. 6. 
System ochrony musi w szczególności:  
 

 zawierać konieczne środki ochronne odpowiadające ekologicznym wymaganiom 
typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków 
wymienionych w załączniku II występujących na SOO, z wyjątkiem siedlisk i 
gatunków, których występowanie uznaje się za nieistotne zgodnie ze standardowym 
formularzem danych Natura 2000. Środki ochronne powinny być szczegółowe i 
dostatecznie konkretne, a ich wdrożenie powinno umożliwić osiągnięcie celów w 
zakresie ochrony wyznaczonych dla danego obszaru i przyczynić się do realizacji 
ogólnego celu dyrektywy polegającego na zachowaniu i odtworzeniu gatunków i 
typów siedlisk wskazanych w standardowym formularzu danych w ich naturalnym 
zasięgu.  
 

                                                           
6
 Zob. następujące wyroki Trybunału: wyrok z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie C-355/90 Komisja przeciwko 

Hiszpanii, Rec. 1993, s. 4221, pkt 28–32; wyrok z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie C-166/97 Komisja przeciwko 
Francji, Rec. 1999, s. 1719, pkt 21 i 25; wyrok z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie C-96/98 Komisja przeciwko 
Francji, Rec. 1999, s. 8531, pkt 22–27; wyrok z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie C-415/01 Komisja przeciwko 
Belgii, Rec. 2003, s. 2081, pkt 15–17 i 21–22; wyrok z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-90/10 Komisja 
przeciwko Hiszpanii, Zb.Orz. 2011, s. ---, pkt 37. 
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Podjęcie decyzji w kwestii sposobu opracowywania i wdrażania tych środków 
ochronnych leży w gestii poszczególnych państw członkowskich. Państwa 
członkowskie mogą wprowadzić obowiązek przygotowywania planów 
zagospodarowania wskazujących konieczne środki ochronne i ustanawiających 
mechanizm zapewniający ich wdrożenie. Państwa mogą przyjąć środki horyzontalne 
służące zapewnieniu wdrożenia koniecznych środków ochronnych wyznaczonych dla 
typów siedlisk i gatunków występujących na SOO. Wspomniane środki mogą mieć 
postać odpowiednich ustaw, aktów administracyjnych lub umów. 
 
Niezależnie jednak od zastosowanego mechanizmu państwa członkowskie muszą 
zapewnić wystarczający poziom konkretności, precyzji i przejrzystości koniecznych 
środków ochronnych, aby zagwarantować zainteresowanym stronom pewność 
prawa. Należy również zapewnić skuteczne wdrażanie środków ochronnych 
opracowanych zgodnie z art. 6 ust. 1; 
 

 umożliwiać podjęcie odpowiednich działań w celu uniknięcia pogorszenia stanu 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia znacznego 
niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary. Podjęcie 
decyzji w sprawie sposobu wdrażana przepisów art. 6 ust. 2 w praktyce ponownie 
leży w gestii danego państwa członkowskiego. Na przykład państwa członkowskie 
mogą sporządzić wykaz działań wywierających potencjalnie szkodliwy wpływ, które 
wymagają uzyskania wcześniejszego zezwolenia w odniesieniu do każdego obszaru 
lub grupy obszarów, lub mogą wskazać takie działania w ustawodawstwie 
krajowym/regionalnym; 

 

 zapewniać ustanowienie procedury udzielania prawnie skutecznej zgody na 
realizację wszelkich planów lub projektów, które nie są bezpośrednio związane z 
zarządzaniem obszarem ani wymagane do zarządzania obszarem, ale które 
prawdopodobnie wywrą na niego istotny wpływ samodzielnie lub w połączeniu z 
innymi planami lub projektami, aby zapobiec wystąpieniu negatywnego wpływu na 
spójność SOO (poza przypadkiem powołania się na przepisy art. 6 ust. 4). 

 
 
 
7. Możliwość stosowania przepisów w odniesieniu do OSO  
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy siedliskowej sieć Natura 2000 obejmuje obszary specjalnej 
ochrony (OSO) wyznaczone zgodnie z dyrektywą ptasią. Przepisy art. 6 ust. 2, 3 i 4 mają 
zastosowanie do obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (zgodnie z art. 4 ust. 5 
dyrektywy siedliskowej) oraz do OSO (zgodnie z art. 7 dyrektywy siedliskowej7). Przepisy 
art. 6 ust. 1 nie mają zastosowania do OSO. W odniesieniu do OSO stosuje się jednak 
analogiczne przepisy zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy ptasiej. Zgodnie z tymi przepisami 
państwa członkowskie muszą zapewnić objęcie gatunków wymienionych w załączniku I oraz 
regularnie występujących gatunków ptaków migrujących specjalnymi środkami ochronnymi 
ustanowionymi dla ich siedliska w celu zapewnienia ich przetrwania oraz zagwarantowania 
im możliwości rozrodu na obszarze ich występowania. Dotychczasowe orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości dotyczące wykładni tych przepisów jest stosunkowo bogate. Na 
przykład w wyroku w sprawie C-293/07 Trybunał wyjaśnił kwestie związane z koniecznością 
ustanowienia spójnego, konkretnego i zintegrowanego systemu prawnego służącego 

                                                           
7
 „Obowiązki wynikające z art. 6 ust. 2, 3 i 4 niniejszej dyrektywy zastępują wszelkie obowiązki wynikające z art. 

4 ust. 4 zdanie pierwsze dyrektywy 79/409/EWG w odniesieniu do obszarów sklasyfikowanych zgodnie z art. 4 
ust. 1 tej dyrektywy lub uznanych w podobny sposób na mocy art. 4 ust. 2, poczynając od daty wykonania 
niniejszej dyrektywy albo od daty klasyfikacji lub uznania przez państwo członkowskie na mocy dyrektywy 
79/409/EWG, gdy ta ostania data jest późniejsza”. 
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zapewnieniu skutecznego zarządzania OSO oraz objęcia tych obszarów skuteczną ochroną. 
Oznacza to, że OSO muszą zostać objęte podobnym przejrzystym systemem ochrony jak 
SOO (granice, przyczyny wyznaczenia, cele i środki w zakresie ochrony).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Komisji w sprawie wyznaczania specjalnych obszarów ochrony (SOO), 14 maja 
2012 r. 
 
Komisja Europejska, Doc. Hab.12-04/05, 14 maja 2012 r. (oryginał w języku angielskim).  
Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. 
 
Link:http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_PL.pdf 

 
Kontakt: nature@ec.europa.eu 

 

mailto:nature@ec.europa.eu
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