Formy ochrony przyrody - porównanie
stan prawny na 1 maja 2010

obszar Natura 2000

park narodowy

rezerwat przyrody

park krajobrazowy

Sejmik województwa
Regionalny Dyrektor
uchwałą, po uzgodnieniu z
Ochrony Środowiska
RDOŚ
zarządzeniem (akt prawa
miejscowego)
Nie wymagane
Uzgodnienie z radami
Na gruntach pryw. zgoda
uzgodnienia i
gmin,
sejmikiem
właściciela
lub
opinie
województwa,
wywłaszczenie, na gruntach
potrzebne do
Opinia org. pozarządowych
państwowych nie
utworzenia
wymagane
Na gruntach pryw. zgoda
właściciela lub
wywłaszczenie
Rada Ministrów
Regionalny Dyrektor
Sejmik województwa
likwidacja lub Minister rozporządzeniem,
rozporządzeniem
Ochrony
Środowiska
uchwałą,
wyłącznie w
w
porozumieniu
z
zmniejszenie
wyłącznie w razie
zarządzeniem, po
przypadku utraty walorów,
Ministrem Rolnictwa i
bezpowrotnej utraty
zasięgnięciu opinii
po uzgodnieniu z RDOŚ
Rozwoju Wsi, wyłącznie
jeżeli jest to uzasadnione
wartości przyrodniczych Regionalnej Rady Ochrony
Przyrody, wyłącznie w
naturalnymi zmianami
razie bezpowrotnej utraty
stwierdzonymi w wyniku
wartości przyrodniczych
monitoringu i nadzoru,
oraz po uzyskaniu zgody
Komisji Europejskiej.
Zgodnie z praktyką KE,
nie akceptuje się
naturalnych zmian
wynikłych z braku
potrzebnej ochrony
nie
musi być
może być
może być
otulina
nie
obszary
ustala
Minister
RDOŚ
może
wprowadzić
nie
opłaty za
rozporządzeniem,
opłaty
i
ustalić
cenę
w
wstęp
opłatę ustala dyrektor w
granicach określonych
granicach określonych
ustawą
ustawą

kto tworzy?

Minister rozporządzeniem,
w porozumieniu z
Ministrem Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Zasięgnięcie opinii Rad
Gmin wobec listy
projektowanych obszarów

Rada Ministrów
rozporządzeniem
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obszar chronionego zespół przyrodniczokrajobrazu
krajobrazowy,
użytek ekologiczny,
pomnik przyrody,
stanowisko
dokumentacyjne
Sejmik województwa
uchwałą, po uzgodnieniu z
RDOŚ

Rada Gminy uchwałą, po
uzgodnieniu z RDOŚ

Nie wymagane

Nie wymagane

Sejmik województwa
uchwałą, wyłącznie w
przypadku utraty walorów,
po uzgodnieniu z RDOŚ

Rada Gminy uchwałą,
wyłącznie w razie
utraty wartości
przyrodniczych lub w razie
konieczności realizacji
inwestycji celu publicznego
lub zapewnienia
bezpieczeństwa
powszechnego, po
uzgodnieniu z RDOŚ

nie
nie

nie
nie

ochrona
czynna
plan ochrony

uzgodnienia
planu
ochrony

zakazy

na podst. planu zadań
ochronnych lub planu
ochrony

na podst. planu ochrony
lub zadań ochronnych

na podst. planu ochrony
lub zadań ochronnych

na podst. planu ochrony

ustalenia mogą być w akcie ustalenia mogą być w akcie
tworzącym
tworzącym; w razie
potrzeby także później po
uzgodnieniu z radą gminy
nie
nie

Zadania ochronne na 1-5 sporządza dyrektor parku,
Plan zadań ochronnych na Zadania ochronne na 1-5
ustanawia sejmik
lat sporządza i ustanawia
lat sporządza dyrektor
1-10 lat sporządza
parku, zatwierdza Minister. RDOŚ. Plan ochrony na 20 województwa uchwalą, po
sprawujący nadzór,
uzgodnieniu z RDOŚ
lat sporządza RDOŚ lub
Plan ochrony na 20 lat
ustanawia RDOŚ. Plan
zarządzający albo
ochrony na 20 lat może być sporządza dyrektor parku,
sprawujący nadzór,
ustanawia Minister
sporządzony dla całości lub
ustanawia RDOŚ
części - sporządza
sprawujący nadzór,
ustanawia Minister
Opinia rad gmin, udział
Opinia rad gmin, udział
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Plan zadań ochronnych –
społeczeństwa
społeczeństwa
uzgodnienie z RDLP w
zakresie działań za które
będą odpowiedzialne LP, ,
udział społeczeństwa.
Plan ochrony – opinia
RDLP i dyrektora Urzędu
Morskiego, udział
społeczeństwa
Podejmowania działań
Wszystkie z Art. 15 ustawy Wszystkie z Art. 15 ustawy Wybrane z Art. 17 ustawy Wybrane z Art. 24 ustawy Wybrane z Art. 45 ustawy
o ochronie przyrody.
o ochronie przyrody.
mogących znacząco
o ochronie przyrody.
o ochronie przyrody.
o ochronie przyrody
negatywnie oddziaływać na Nie dotyczą gospodarki w Nie dotyczą gospodarki w Nie dotyczą inwestycji celu Nie dotyczą inwestycji celu Nie dotyczą inwestycji celu
publicznego po
publicznego
obszar. RDOŚ może
obsz. objętych ochroną
obsz. objętych ochroną
publicznego
uzgodnieniu z organem
zezwolić na odstępstwo z
krajobrazową. Minister /
krajobrazową. GDOŚ /
ustanawiającym
powodu koniecznych
dyrektor parku może w
RDOŚ może w
przyczyn nadrzędnego
określonych przypadkach
określonych przypadkach
interesu publicznego, przy
zezwolić na odstępstwo
zezwolić na odstępstwo
braku rozwiązań
alternatywnych
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Co powinno się znaleźć w akcie tworzącym formę ochrony przyrody?

tytuł aktu
nazwa obiektu
obszar
(powierzchnia)
przebieg
granicy
położenie
otulina
cele ochrony
ustalenia
dotyczące
czynnej
ochrony
wybrane
zakazy
sprawujący
nadzór
inne

obszar Natura 2000

park narodowy

rezerwat przyrody

park krajobrazowy

obszar chronionego
krajobrazu

zespół
przyrodniczokrajobrazowy,
użytek ekologiczny,
pomnik przyrody,
stanowisko
dokumentacyjne

wyznaczenie obszaru

uznanie za rezerwat
przyrody
tak
nie

utworzenie parku
krajobrazowego
tak
tak

wyznaczenie obszaru
chronionego krajobrazu
tak
tak

ustanowienie ...

tak
tak

utworzenie parku
narodowego
tak
tak

nie

tak

przebieg granicy lub
położenie

tak

nie

nie

nie
nie
cel i przedmiot ochrony
nie

nie
tak
nie
nie

może być
cele ochrony
nie

nie
może być
szczególne cele ochrony
nie

tak
nie
nie
mogą być

tak
nie
szczególne cele ochrony
mogą być

nie

nie

nie

nie

nie

tak

Tak (wybrane z art. 17
ustawy o ochronie
przyrody)
nie

Tak (wybrane z art. 17
ustawy o ochronie
przyrody)
tak

Tak (wybrane z art. 17
ustawy o ochronie
przyrody)
tak

położenie administracyjne,
nieruchomości Skarbu
mapa obszaru
Państwa nie przechodzące
w zarząd parku

rodzaj, typ i podtyp
rezerwatu;
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tak
nie

