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Załącznik nr 10 

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 - 

Prawodawstwo krajowe dla wszystkich wymogów w przypadku ochrony siedlisk 

lęgowych derkacza, rycyka (krzyka, krwawodzioba, czajki), wodniczki, dubelta 

(kulika wielkiego). 

Dotyczy 8.2.10.5.1.27.1.3. Other relevant national/regional requirements 

W odniesieniu do wszystkich wymogów w przypadku ochrony siedlisk lęgowych 

derkacza, rycyka (krzyka, krwawodzioba, czajki), wodniczki, dubelta (kulika 

wielkiego) Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach 

Natura 2000, odpowiednie są następujące przepisy prawodawstwa krajowego:  

1. W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną 

ścisłą lub częściową, o których mowa w lp. 1–476 w załączniku nr 1 […] do rozporządzenia 

(tj. m.in. rycyka, kszyka, krwawodzioba, czajki, wodniczki, dubelta, kulika wielkiego) […]  , 

wprowadza się następujące zakazy: 

1) umyślnego zabijania; 

2) umyślnego okaleczania lub chwytania; 

3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; 

4) transportu; 

5) chowu; 

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, 

odpoczynku, migracji lub żerowania; 

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, 

tarlisk, zimowisk lub innych  schronień; 

9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; 

10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; 

11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 

13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

3. W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (2) w załącznikach 

nr 1 i 2 do rozporządzenia (tj. m.in. rycyka, kszyka, krwawodzioba, czajki, wodniczki, 

dubelta, kulika wielkiego),  wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub 

niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu 

młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. 
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4. W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (3) w załącznikach 

nr 1 i 2 do rozporządzenia (tj. m.in. rycyka, kszyka, krwawodzioba,  wodniczki, dubelta, 

kulika wielkiego),  wprowadza się dodatkowo zakaz fotografowania, filmowania lub 

obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie. 

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6  października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt, § 6 ust 1, 3, 4)  

 

Ustalenie działań ochronnych wynikających z ustalonych celów działań ochronnych, w tym 

wskazanie:  

a) działań ochronnych […] dla obszaru znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego lub 

jego części z podziałem na działania: 

- obligatoryjne, 

- fakultatywne, 

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, §3 ust. 1 pkt 6 lit a) 

 

1. Zakres prac koniecznych dla sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru obejmuje: 

[…] 

- ustalenie działań obligatoryjnych i fakultatywnych dla obszaru znajdującego się na terenie 

gospodarstwa rolnego lub jego części.  

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania 

projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, § 3 ust. 1 pkt 8 lit. g) 


