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Zestawienie przekazanych uwag do projektu Krajowego Programu Ochrony Orlika Grubodziobego 

 
 

Lp. Treść uwagi/propozycja zmiany 

1. 

Należy lobbować na rzecz nowelizacji przepisów ujętych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Obecnie obowiązujący zapis art.77 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.) nakłada obowiązek utrzymywania urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o średnicy 

poniżej 0,6 m) przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości albo spółki wodnej. Przeprowadzane w majestacie obowiązującego prawa 

działania na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych powodują dalece posuniętą degradację ekosystemów bagiennych, będących 

biotopami orlika grubodziobego i innych cennych gatunków ptaków związanych z bagnami. Ponadto taki zapis jest sprzeczny z wytycznymi w 

projekcie PROW w perspektywie finansowej 2014-2020. W pakiecie 4. „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” i 

pakiecie 5. „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000” jako wspólne wymogi wymienione są: zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i 

odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych, za wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód 

wykorzystując istniejące systemy melioracyjne do wymogów siedliskowych gatunków / siedlisk będących przedmiotem ochrony w pakiecie; 

zakaz celowego, trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, w tym w ramach bieżącej konserwacji”. Należy dostosować ustawę Prawo wodne, 

aby nie stała w sprzeczności z realizacją przyszłych programów rolnośrodowiskowych oraz aby nie prokurowała niszczenia ekosystemów 

bagiennych. Zapis art. 77 tej ustawy powinien zostać znowelizowany o zapis, że na terenach chronionych (ostoje Natura 2000, parki narodowe i 

krajobrazowe, rezerwaty przyrody) nie istnieje obowiązek konserwacji rowów melioracyjnych, a jedynie obowiązek utrzymania urządzeń małej 

retencji, tj. zastawek piętrzących i przepustów w należytym stanie technicznym. 

2. 

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko 

przedsięwzięć oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko i rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Należy w związku z 

powyższym prowadzić lobbing w Ministerstwie Środowiska, aby Rada Ministrów w takim rozporządzeniu zawarła zapis, iż każda nowa melioracja 

na obszarach Natura 2000 jest przedsięwzięciem zawsze znacząco oddziałującym na takie obszary i podlega obowiązkowi sporządzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

3. 
W projekcie Krajowego Programu Ochrony w wielu zadaniach nie zostały oszacowane koszty ich  realizacji, a jest to wymóg art. 57 Ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880). 

 


