
Nr  Data wpisu Tytuł Informacje o przyczynach i 
potrzebie wprowadzenia 
rozwiązań, które planuje 
się zawrzeć w projekcie 

Istota rozwiązań, które 
planuje się zawrzeć w 

projekcie 
 

Imię i nazwisko 
sekretarza/podsekretarza 

stanu lub 
dyrektora/zastępcy 
dyrektora komórki 

merytorycznej 
odpowiedzialnej za 

opracowanie projektu 

Planowany 
termin 

wydania  

Link 
do 

strony 
RPL 

Dziennik 
Ustaw 

/informacja o 
rezygnacji z 

prac nad 
projektem i 

jej 
przyczynach 

503 2021.02.24 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
prowadzenia rejestru 
magazynów energii 
elektrycznej 

Projekt rozporządzenia 
stanowi wykonanie 
delegacji ustawowej 
wprowadzanej do ustawy – 
Prawo energetyczne w art. 
43g ust. 9 projektem ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw 
(druk nr 808 i 865). 
Przedmiotowy projekt 
ustawy znajduje się obecnie 
na etapie prac 
parlamentarnych i jest po 
pierwszym czytaniu w 
Sejmie. W odniesieniu do 
art. 43g ww. projektu 
ustawy nie przewidziano 
odrębnego terminu wejścia 
w życie, a więc przepis ten 
wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia wejścia w 
życie ustawy 

Projekt rozporządzenia 
ogranicza się do aspektów 
techniczno-formalnych 
prowadzenia rejestru 
magazynów energii 
elektrycznej, pozostawiając 
główną materię do 
uregulowania w 
załącznikach do 
przedmiotowego 
rozporządzenia. 
Rozporządzenie określa 
wzór wniosku o wpis do 
rejestru magazynów energii 
elektrycznej oraz wzór 
informacji rejestru 
magazynu energii 
elektrycznej, w tym format 
danych zamieszczanych w 
rejestrze 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu  
 
Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 
 
Aleksandra Świderska – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Czerwiec 
2021 r. 

  

502 2021.02.18 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
metod badania jakości 
gazu skroplonego (LPG) 

Ze względu na 
opublikowanie nowej 
wersji normy PN-EN 
589:2019-04 Paliwa do 
pojazdów samochodowych 
LPG - wymagania i metody 
badań, która wprowadziła 
zmiany parametrów 
jakościowych gazu 
skroplonego (LPG), 
nastąpiła konieczność 
dostosowania przepisów 
rozporządzenia w sprawie 
metod badania jakości gazu 

Przedmiotowy projekt, 
opracowany na podstawie 
normy PN-EN 589:2019-04, 
obejmuje: 
1) wprowadzenie 
przepisów normy 
PN-EN 27941 dla wykonania 
oznaczenia, stosowanych 
materiałów, rodzajów 
aparatury, sposobów 
pobierania próbek, 
procedury analitycznej, 
podawania wyników analizy 

Piotr Dziadzio - 
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Paliw 
Transportowych 

III kwartał 
2021 r. 

  



skroplonego (LPG) do metod 
oznaczania wartości 
uregulowanych w normie 
PN-EN 589:2019-04 

oraz precyzuje metody 
chromatografii gazowej dla 
zawartości dienów; 
2) wprowadzenie 
przepisów normy DIN 51619 
dla wykonania  oznaczenia, 
stosowanych materiałów, 
rodzajów aparatury, 
sposobów pobierania 
próbek, procedury 
analitycznej, podawania 
wyników analizy oraz 
precyzji metody 
chromatografii gazowej 
szczególnie dla niskich 
zawartości 1,3-budatedienu; 
3) wprowadzenie metody 
polegającej na fizycznym 
rozdziale składników gazu z 
wykorzystaniem 
chromatografii gazowej dla 
oznaczania całkowitej 
zawartości propanu oraz 
normy DIN 51619 dla 
sposobu wykonania 
oznaczenia, stosowanych 
materiałów, rodzaju 
aparatury, sposobu 
pobierania próbek, 
procedury analityczną, 
podawania wyników analizy 
oraz precyzji metody 
chromatografii gazowej dla 
propanu technicznego; 
4) wycofanie ze stosowania 
metody ASTM D3246 do 
określania zawartości siarki 
w LPG, jako 
nieodpowiedniej do 
określania siarki na 
poziomie 30 mg/kg; 



5) wprowadzenie 
możliwości stosowania 
metody chromatografii 
gazowej z bezpośrednim 
dozowaniem cieczy na 
kolumnę, po  odparowaniu 
w temperaturze pokojowej 
dla oznaczenia pozostałości 
po odparowaniu zgodnie 
metodą określoną w normie 
PN-EN 16423 

501 2021.02.18 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
sposobu pobierania 
próbek gazu skroplonego 
(LPG) 

Ze względu na 
opublikowanie nowej 
wersji normy PN-EN 
589:2019-04 Paliwa do 
pojazdów samochodowych 
LPG - wymagania i metody 
badań, która wprowadziła 
zmiany w parametrach 
jakościowych, nastąpiła 
konieczność dostosowania 
sposobu pobierania próbek 
gazu skroplonego (LPG) do 
sposobu określonego w 
przedmiotowej normie 

Nowa wersja normy PN-EN 
589:2019-04 wprowadza 
zalecenie, aby przed 
przystąpieniem do poboru 
próbki z odmierzacza, 20 
litrów gazu skroplonego 
(LPG) zostało 
wypompowane lub poddane 
recyrkulacji w celu 
umożliwienia pobrania 
reprezentatywnej próbki. 
W związku z powyższym 
nastąpiła konieczność 
dodania takiego sposobu 
poboru próbki do przepisów 
projektu rozporządzenia 

Piotr Dziadzio - 
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Paliw 
Transportowych 

III kwartał 
2021 r. 

  

500 2021.02.15 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ceny maksymalnej za 
energię elektryczną 
wytworzoną w morskiej 
farmie wiatrowej i 
wprowadzoną do sieci w 
złotych za 1 MWh, będącą 
podstawą rozliczenia 
prawa do pokrycia 
ujemnego salda 

Ustawa z dnia 17 grudnia 
2020 r. o promowaniu 
wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 234), zawiera 
w art.  25 ust 2. 
upoważnienie ustawowe do 
wydania rozporządzenia 
określającego cenę 
maksymalną za energię 
elektryczną wytworzoną w 
morskiej farmie wiatrowej i 
wprowadzoną do sieci w 
złotych za 1 MWh, będącą 

Projekt rozporządzenia 
określi wysokość ceny 
maksymalnej, którą ustala 
się na poziomie 
umożliwiającym realizację 
inwestycji w zakresie 
budowy morskich farm 
wiatrowych o łącznej mocy 
zainstalowanej 5,9 GW, z 
uwzględnieniem istotnych 
parametrów technicznych i 
ekonomicznych 
funkcjonowania morskich 
farm wiatrowych oraz mając 
na uwadze konieczność 

Ireneusz Zyska – Sekretarz 
Stanu 
 
Katarzyna Krzywda – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

Marzec 
2021 r. 

  



podstawą rozliczenia prawa 
do pokrycia ujemnego salda.  
Rozporządzenie to umożliwi 
wytwórcom realizującym 
projekty morskich farm 
wiatrowych o łącznej mocy 
zainstalowanej do 5,9 GW 
ubieganie się o tzw. prawo 
do pokrycia ujemnego salda 
w I fazie systemu wsparcia 
dla morskich farm 
wiatrowych 

uniknięcia nadmiernego 
obciążenia odbiorców 
końcowych 

499 2021.02.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
sposobu przekazywania 
i wzorów informacji o 
pojazdach wycofanych z 
eksploatacji oraz zużytym 
sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym 

W związku z ostatnimi 
zmianami strukturalnymi w 
ramach Rady Ministrów 
konieczna jest zmiana 
rozporządzenia polegająca 
na zmianie nazwy 
dotychczasowego adresata 
informacji. Ministra 
Środowiska zastępuje się 
Ministrem Klimatu i 
Środowiska 

W odpowiednich miejscach 
wzorów informacji 
znajdujących się w 
załącznikach do 
rozporządzenia jako adresat 
wpisany zostanie Minister 
Klimatu i Środowiska 
zamiast Ministra Środowiska 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu  
 
Marzena Berezowska -
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

II kwartał 
2021 r. 

  

498 2021.02.01 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wymagań i sposobów 
unieszkodliwiania 
odpadów medycznych 
i weterynaryjnych 

Potrzeba wydania 
rozporządzenia wynika  
ze zmiany upoważnienia art. 
95 ust. 11 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach 
(zmiana wprowadzona 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 
r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach  
oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1579), w tym zmiany 
ministra upoważnionego  
do wydania ww. 
rozporządzenia – z Ministra 
Zdrowia na Ministra Klimatu 
i Środowiska) 

Projekt rozporządzenia 
zachowuje zasadniczo 
dotychczasowe wymagania 
określone w obowiązującym 
rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 
21 października 2016 r. 
w sprawie wymagań  
i sposobów 
unieszkodliwiania odpadów 
medycznych 
i weterynaryjnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1819) 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu  
 
Marzena Berezowska -
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami  

31 sierpnia 
2021 r. 

  



497 2021.01.15 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
procedur oceny zgodności 
wyrobów 
wykorzystujących energię 
oraz ich oznakowania  
 

Wejście w życie nowych 
rozporządzeń 
wykonawczych Komisji 
Europejskiej (KE) 
ustanawiających 
szczegółowe wymogi 
ekoprojektu 

Aktualizacja załącznika nr 3 
do nowelizowanego 
rozporządzenia, który 
zawiera listę rozporządzeń 
wykonawczych Komisji 
Europejskiej 
ustanawiających 
szczegółowe wymagania 
ekoprojektu 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

II kwartał 
2021 r. 

  

496 2021.01.13 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy budowie i 
eksploatacji sieci 
gazowych oraz 
uruchamianiu instalacji 
gazowych gazu ziemnego 

Obecna sytuacja 
epidemiologiczna utrudnia 
realizowanie bieżących prac 
gazoniebezpiecznych 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
Celem projektowanych w 
rozporządzeniu zmian jest 
dostosowanie wymogów 
prawnych do obecnej 
sytuacji na rynku wywołanej 
epidemią COVID-19, która 
spowodowała u 
przedsiębiorstw 
energetycznych braki 
kadrowe oraz 
nieprzewidywalność braku 
pracowników, co wpływa na 
zapewnienie ciągłości 
wykonywania prac 
gazoniebezpiecznych, 
zgodnie z dotychczasowymi 
regulacjami 

W projekcie rozporządzenia 
proponuje się 
wprowadzenie regulacji 
szczególnych na czas 
obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego, 
stanu epidemii albo stanu 
nadzwyczajnego i w okresie 
30 dni po jego odwołaniu, 
modyfikujących ilość 
pracowników 
dopuszczanych do 
wykonywania prac 
gazoniebezpiecznych 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu 
 
Aleksandra Świderska – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Elektroenergetyki i  Gazu 

Marzec 
2021 r. 

  

495 2021.01.13 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków 
udzielania regionalnej 
pomocy publicznej 

Zmiana rozporządzenia ma 
na celu: 
1) umożliwienie 
beneficjentom pomocy 
udzielanej ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej i 

Projekt przewiduje 
wprowadzenie regulacji 
umożliwiającej 
beneficjentom pomocy 
udzielanej ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej i 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Maciej Mucha – Dyrektor 
Departamentu 
Instrumentów 
Środowiskowych 
 

II kwartał 
2021 r. 

  



inwestycyjnej na cele z 
zakresu ochrony 
środowiska 

wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 
skorzystania z czasowego 
odstępstwa od zakazu 
udzielania pomocy 
przedsiębiorcom w trudnej 
sytuacji (wprowadzonego 
do rozporządzenia Komisji 
nr 651/2014 
rozporządzeniem nr 
2020/972, w celu 
przeciwdziałania 
gospodarczym skutkom 
pandemii COVID-19); 
2) zmianę regulacji 
odnoszących się do 
ustalania kosztów 
kwalifikowanych dla mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorców; 
3) uaktualnienie regulacji w 
związku z wydłużeniem 
przez Komisję Europejską do 
końca 2021 r. okresu 
obowiązywania mapy 
pomocy regionalnej 
określającej regiony 
kwalifikujące się do pomocy 
regionalnej oraz 
maksymalnej intensywności 
tej pomocy  oraz ze zmianą 
rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 czerwca 
2014 r. w sprawie ustalenia 
mapy pomocy regionalnej 
na lata 2014-2021 (Dz. U. z 
2014 r. poz. 878, z późn. 
zm.) 

wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 
skorzystania z czasowego 
odstępstwa od zakazu 
udzielania pomocy 
przedsiębiorcom w trudnej 
sytuacji (wprowadzonego 
do rozporządzenia Komisji 
nr 651/2014 
rozporządzeniem nr 
2020/972, w celu 
przeciwdziałania 
gospodarczym skutkom 
pandemii COVID-19) oraz 
zmianę przepisów 
odnoszących się do 
ustalania kosztów 
kwalifikowanych dla 
mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców. Obecnie 
restrykcyjny wymóg 
dotyczący projektów 
polegających na 
dywersyfikacji działalności 
zakładu zawarty w 
rozporządzeniu 
dotyczy wszystkich 
przedsiębiorców, a 
zgodnie z interpretacją 
Komisji Europejskiej 
powinien odnosić się tylko 
do dużych przedsiębiorców. 
Dodatkowo zostaną 
uaktualnione regulacje w 
związku z wydłużeniem 
przez Komisję Europejską 
(do końca 2021 r.) okresu 
obowiązywania mapy 
pomocy regionalnej 
określającej regiony 



kwalifikujące się do pomocy 
regionalnej oraz 
maksymalnej intensywności 
tej pomocy i ze zmianą 
rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 czerwca 
2014 r. w sprawie ustalenia 
mapy pomocy regionalnej 
na lata 2014-2021 
(Dz.U. 2014 r. poz. 878, z 
późn. zm.) 

494 2021.01.11 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla Gorczańskiego 
Parku Narodowego 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
19 ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 55, z późn. zm.) 

Plan ochrony będzie 
podstawowym 
dokumentem zawierającym 
wskazanie działań 
ochronnych (planowanie 
ochrony przyrody) 
wykonywanych w parku 
narodowym w celu realizacji 
zadań związanych z ochroną 
tworów, zasobów i 
składników przyrody 
nieożywionej i walorów 
krajobrazowych oraz 
odtwarzaniem 
zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk 
zwierząt, siedlisk roślin lub 
siedlisk grzybów 

Małgorzata Golińska –
Sekretarz Stanu  
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

Wrzesień 
2021 r. 

  

493 2020.12.30 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
sprawozdania rocznego 
dotyczącego emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu 
życia paliw i energii 
elektrycznej 

Wydanie rozporządzenia 
ma na celu uwzględnienie w 
nim zmian wynikających z 
wejścia w życie przepisów 
ustawy o zmianie 
ustawy o systemie 
monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw 
(prace nad ustawą w toku) - 
wprowadzenie obowiązku 
składania sprawozdań 
oddzielnie przez każdy 
podmiot zobowiązany do 

Projekt rozporządzenia 
określa wzór sprawozdania z 
realizacji NCR, który będzie 
składany indywidualnie 
przez podmioty do tego 
zobowiązane. Składanie 
sprawozdań indywidualnych 
w zamian za dotychczasowe 
sprawozdania zbiorcze, w 
przypadku przystąpienia do 
wspólnej realizacji NCR, 
ułatwi podmiotom 

Piotr Dziadzio - 
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - Dyrektor 
Departamentu Ropy i Paliw 
Transportowych 
 

Marzec 
2021 r. 

  



realizacji Narodowego Celu 
Redukcyjnego (NCR). 
Ponadto, projekt 
rozporządzenia uwzględnia 
uwagi zgłoszone przez 
przedstawicieli branży 
paliwowej, które mają na 
celu ułatwienie podmiotom 
zobowiązanym do realizacji 
NCR osiągnięcie celu na 
wymaganym poziomie. 
W projekcie rozporządzenia 
oraz załączniku dokonano 
także korekty w części 
dotyczącej energii 
elektrycznej stosowanej w 
pojazdach samochodowych 

przystępowanie do wspólnej 
realizacji NCR. 
Dotychczas wspólna 
realizacja NCR była 
obostrzona pewnymi 
wymaganiami, które w 
ocenie przedstawicieli 
sektora paliwowego 
stanowiły przeszkodę w 
przystępowaniu do wspólnej 
realizacji obowiązku.  
Korekta w części projektu 
dotyczącej energii 
elektrycznej stosowanej w 
pojazdach samochodowych 
polega na usunięciu 
fragmentu, który nakazywał 
uwzględnienie 
współczynnika 
korygującego wydajność 
układu napędowego przy 
obliczaniu całkowitej energii 
dostarczonej z energii 
elektrycznej.  
Ponadto, uwzględniono 
uwagi branży paliwowej w 
zakresie regulacji 
dotyczących wymaganych 
danych z 
zakresu wartości redukcji 
emisji gazów cieplarnianych 
w segmencie 
wydobywczym. 
 

492 2020.12.30 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
metodyki obliczania emisji 
gazów cieplarnianych, 
określenia wskaźników 
ich emisji oraz wartości 

Obowiązek wydania 
rozporządzenia wynika ze 
zmiany delegacji ustawowej 
zawartej w art. 30h ustawy o 
systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 660, z 
późn. zm.). Ponadto, projekt 

Projekt rozporządzenia 
określa: 
1) metodykę obliczania 
emisji gazów cieplarnianych, 
w przeliczeniu na jednostkę 
energii z paliw innych niż 
biopaliwa ciekłe oraz z 
energii 

Piotr Dziadzio - 
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - Dyrektor 
Departamentu Ropy i Paliw 
Transportowych 
 

Marzec 
2021 r. 

  



opałowej dla 
poszczególnych paliw i 
wartości energetycznej 
energii elektrycznej 

rozporządzenia dokonuje 
częściowego uzupełnienia 
wdrożenia przepisów 
dyrektywy Rady (UE) 
2015/652 ustanawiającej 
metody obliczania i wymogi 
w zakresie 
sprawozdawczości zgodnie z 
dyrektywą 98/70/WE 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady odnoszącą się do 
jakości benzyny i olejów 
napędowych do polskiego 
porządku prawnego. 
Oczekiwanym efektem 
będzie dostosowanie 
przepisów prawa krajowego 
do wymogów prawa Unii 
Europejskiej 

elektrycznej, która ma 
zastosowanie przy realizacji 
Narodowego Celu 
Redukcyjnego; 
2) wskaźniki emisji gazów 
cieplarnianych dla 
poszczególnych paliw; 
3) wartość opałową dla 
poszczególnych paliw i 
wartość energetyczną dla 
energii elektrycznej 

491 2020.12.29 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ceny referencyjnej energii 
elektrycznej z 
odnawialnych źródeł 
energii w 2021 r. oraz 
okresów obowiązujących 
wytwórców, którzy wygrali 
aukcje w 2021 r. 

Projekt rozporządzenia jest 
realizacją delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
77 ust. 3 ustawy o 
odnawialnych źródłach 
energii, która nakłada na 
ministra 
właściwego do spraw energii 
obowiązek określenia, w 
drodze rozporządzenia: 
1) maksymalnej ceny w 
złotych za 1 MWh, za jaką 
może zostać w danym roku 
kalendarzowym sprzedana 
przez wytwórców w drodze 
aukcji energia elektryczna z 
odnawialnych źródeł energii 
oraz 
2) okresów obowiązujących 
wytwórców, którzy wygrali 
aukcje w 2021 r. 
Coroczne określanie ceny 
referencyjnej jest niezbędne 

Przedmiotowe 
rozporządzenie określi 
maksymalną cenę w złotych 
za 1 MWh, za jaką może 
zostać w 2021 r. sprzedana 
przez wytwórców w drodze 
aukcji energia elektryczna z 
odnawialnych źródeł 
energii, dzięki czemu 
możliwe będzie 
przeprowadzenie i 
rozstrzygnięcie aukcji 
w 2021 r. 
Wprowadzenie ceny 
referencyjnej oznacza, że 
oferty powyżej jej wartości 
będą automatycznie 
odrzucane. Wysokość ceny 
referencyjnej jest to 
maksymalny poziom ceny, 
zgodny z przewidywanymi 
kosztami budowy i 
eksploatacji instalacji OZE. 

Ireneusz Zyska - 
Sekretarz Stanu 
 
Marcin Ścigan –  
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii  

Marzec 
2021 r. 

  



dla zrównoważonego 
rozwoju odnawialnych 
źródeł energii (OZE) w Polsce 
przez elastyczne reagowanie 
na 
zmiany w kosztach 
wytwarzania energii 
elektrycznej w instalacjach 
OZE. Informacje dotyczące 
ceny referencyjnej są 
ważnym 
sygnałem dla inwestorów 
pozwalającym na określenie, 
czy dany projekt 
inwestycyjny ma szansę na 
partycypację w aukcyjnym 
systemie 
wsparcia, a tym samym na 
realizację 

Powyższe ma na celu 
uniemożliwienie złożenia 
przez inwestorów wiążących 
ofert, które są istotnie 
zawyżone, co skutkowałoby 
m.in. nadmiernym 
obciążeniem odbiorców 
końcowych. 
W porównaniu do 
rozporządzenia 
określającego ceny 
referencyjne na rok 2020, w 
29 przypadkach 
zaproponowane wartości 
cen referencyjnych są takie 
same. 
W 3 przypadkach ceny 
referencyjne zostały 
obniżone (instalacje PV oraz 
instalacje wiatrowe o mocy 
większej niż 1 MW), co 
spowodowane jest 
spadkiem kosztów 
wytwarzania energii we 
wskazanych rodzajach 
instalacji, zaś w 2 
podwyższone (hybrydowe 
instalacje OZE), co wynika ze 
zmiany definicji hybrydowej 
instalacji OZE, która pozwoli 
na zdecydowaną poprawę 
wskaźnika wykorzystania 
mocy poszczególnych 
technologii wytwarzania 
energii elektrycznej 
wchodzących w skład 
instalacji hybrydowej (który 
będzie wynosić co najmniej 
60%) oraz zagwarantuje 
istotne korzyści wynikające z 
integracji tych instalacji z 
siecią oraz z bieżącej 



eksploatacji sieci 
dystrybucyjnej bez 
konieczności jej rozbudowy 
 

490 2020.12.29 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
szczegółowych 
wymagań dla elementów 
zespołu urządzeń 
służących do 
wyprowadzenia mocy 
oraz dla elementów 
stacji 
elektroenergetycznych 
zlokalizowanych na morzu 

Wyprowadzenie mocy z 
morskich farm wiatrowych 
stanowi element kluczowy 
przy realizacji inwestycji w 
morską energetykę 
wiatrową dla zapewnienia, 
że wytworzona energia 
będzie dostarczana do 
Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego z 
zachowaniem ciągłości i 
niezawodności tych dostaw. 
Regulacja ma zapewnić, że 
morska farma wiatrowa 
oraz zespół urządzeń 
służących do 
wyprowadzenia mocy, w 
zakresie projektowania, 
budowy, eksploatacji i 
likwidacji spełni 
wymagania określone w 
art. 82 ust. 1 ustawy o 
promowaniu wytwarzania 
energii elektrycznej w 
morskich farmach 
wiatrowych, jak również 
zagwarantować minimalny 
niezbędny poziom jakości 
tej infrastruktury, istotny ze 
względu na bezpieczeństwo 
pracy Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznej, i 
ciągłość dostaw energii 
elektrycznej. Rozwiązanie 
gwarantuje ponadto 
odpowiednią jakość tej 
infrastruktury w kontekście 
jej potencjalnej integracji z 

Rekomendowanym 
rozwiązaniem jest 
opracowanie 
rozporządzenia, 
które dla elementów 
zespołu 
urządzeń służących do 
wyprowadzenia mocy oraz 
dla elementów stacji 
elektroenergetycznych 
zlokalizowanych na morzu 
określi szczegółowe 
wymagania dotyczące 
w szczególności: 
1) minimalnego 
operacyjnego czasu 
życia zespołu urządzeń 
służących do 
wyprowadzenia moc; 
2) minimalnej dostępności i 
maksymalnej utraty mocy 
zespołu urządzeń służących 
do wyprowadzenia mocy 
oraz szczegółowego 
sposobu 
wyznaczania tej minimalnej 
dostępności; 
3) wymagań dla elementów 
stacji 
elektroenergetycznych, w 
tym wymagań 
budowlanych; 
4) wymagań dla kablowej 
linii 
eksportowej służącej do 
wyprowadzenia mocy z 
morskich farm wiatrowych; 
5) wymagań dla urządzeń i 

Ireneusz Zyska - 
Sekretarz Stanu 
 
Piotr Czopek - 
Dyrektor Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

Maj 2021 r.   



siecią przesyłową układów obwodów 
wtórnych oraz urządzeń i 
układów 
współpracujących z nimi; 
6) wymagań dla urządzeń i 
Systemów 
telekomunikacyjnych; 
7) wymagań w zakresie 
ochrony urządzeń 
obwodów wtórnych, 
urządzeń współpracujących 
z nimi 
oraz urządzeń 
telekomunikacyjnych 
przed czynnikami 
środowiskowym; 
8) minimalnego zakresu 
ocen, analiz i raportów, o 
których mowa w art. 82 ust. 
5 ustawy o promowaniu 
wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych oraz 
terminy ich sporządzania i 
przekazywania operatorowi 
systemu przesyłowego; 
9) wymagań w zakresie 
zabiegów eksploatacyjnych i 
przeglądów 

489 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Enklawy 
Puszczy Sandomierskiej 
(PLH180055) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

488 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lasy 
Sieniawskie (PLH180054) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

487 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolna 
Wisłoka z Dopływami 
(PLH180053) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



486 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wisłoka z 
dopływami (PLH180052) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

485 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki nad 
Wojkówką (PLH180051) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

484 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Starodub 
w Pełkiniach (PLH180050) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

483 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Tarnobrzeska Dolina Wisły 
(PLH180049) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

482 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bory 
Bagienne nad Bukową 
(PLH180048) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

481 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lasy 
Leżajskie (PLH180047) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

I kwartał 
2021 r. 

  



etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

480 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Liwocz 
(PLH180046) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

479 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Sanisko w 
Bykowcach (PLH180045) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

478 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Osuwiska 
w Lipowicy (PLH180044) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

477 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Mrowle 
Łąki (PLH180043) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



 
(transza XLII) 

późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

476 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki nad 
Młynówką (PLH180041) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

475 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Las 
Niegłowicki (PLH180040) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

474 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ladzin 
(PLH180038) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

473 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



ochrony siedlisk Kościół w 
Skalniku (PLH180037) 
 
(transza XLII) 

2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

472 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Kościół w 
Równem (PLH180036) 
 
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

471 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Kościół w 
Nowosielcach 
(PLH180035) 
  
(transza XLII) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

470 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Józefów – 
Wola Dębowiecka 
(PLH180033) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

469 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

I kwartał 
2021 r. 

  



Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jaćmierz 
(PLH180032) 
 
(transza XLI) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

468 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Golesz 
(PLH180031) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

467 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wisłok 
Środkowy z Dopływami 
(PLH180030) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

466 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Patria nad 
Orzechową (PLH180028) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



465 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Nad 
Husowem (PLH180025) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

464 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Las nad 
Braciejową (PLH180023) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

463 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Klonówka 
(PLH180022) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

462 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dorzecze 
Górnego Sanu 
(PLH180021) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

461 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Dolnego Sanu 
(PLH180020) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

460 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dąbrowa 
koło Zaklikowa 
(PLH180019) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

I kwartał 
2021 r. 

  



(transza XLI) etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

459 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Trzciana 
(PLH180018) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

458 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Horyniec 
(PLH180017) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

457 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Rymanów 
(PLH180016) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

456 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łysa Góra 
(PLH180015) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



 
(transza XLI) 

późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

455 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Jaśliska (PLH180014) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

454 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Góry Słonne (PLH180013) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

453 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Przemyska (PLH180012) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

452 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



ochrony siedlisk Fort Salis 
Soglio (PLH180008) 
 
(transza XLI) 

2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

451 2020.12.21 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Magurska (PLH180001) 
 
(transza XLI) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny 

450 2020.12.11 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
nadania statutu 
Świętokrzyskiemu Parkowi 
Narodowemu z siedzibą w 
Bodzentynie 

Zmniejszenie 
zapotrzebowania na 
całodobową dyspozycyjność 
oraz samodzielności w 
realizacji działań z obszaru 
dozoru, przy zwiększeniu 
zapotrzebowania obecności 
na szlakach w czasie, kiedy 
nasila się ruch turystyczny. Z 
uwagi na powyższe istnieje 
możliwość zmniejszenia 
zatrudnienia w obsadzie 
terenowej, co zbiega się z 
dochodzeniem do wieku 
emerytalnego części 
pracowników. Dzięki temu 
możliwe jest 
wygospodarowanie 
oszczędności w funduszu 
płac jak i przesuwanie sił 
osobowych na przeciążone 
odcinki pozostałej 
administracji Parku.  

Projektowana zmiana ma na 
celu zwiększenie 
efektywności działania 
poszczególnych komórek 
organizacyjnych 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego. Dzięki 
wprowadzeniu rozwiązań 
wynikających z projektu 
zmieni się struktura 
organizacyjna, praca 
poszczególnych komórek 
organizacyjnych stanie się 
bardziej efektywna, 
możliwa będzie lepsza 
koordynacja działań oraz 
poczynione zostaną 
oszczędności w funduszu 
płac w związku z przejściem 
na emeryturę niektórych 
pracowników. 
Zaoszczędzone środki 
zostaną wykorzystane na 
potrzeby pracowników 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

I kwartał 
2021 r. 

  



Nowe zadania wymagają 
dobrej koordynacji, 
dyscypliny oraz skutecznego 
nadzoru. Służy temu 
rozbudowa pionowa 
struktury organizacyjnej, 
przez dodanie Obrębów 
Ochronnych i 
zarządzających nimi 
Konserwatorów. Dodatkowy 
szczebel usprawni przepływ 
informacji i dokumentów 
oraz zapewni pełniejszą 
weryfikację ich poprawności 

Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego 

449 2020.12.10 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
szczegółowych warunków 
udzielania pomocy 
publicznej na 
infrastrukturę do 
ładowania pojazdów 
elektrycznych i 
infrastrukturę do 
tankowania wodoru 

Ze względu na ograniczoną 
wartość pomocy de 
minimis, aby możliwe była 
efektywna realizacja zadań 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
zakresie dofinansowanie 
rozbudowy infrastruktury 
dla sprzedaży wodoru lub 
do ładowania pojazdów 
energią elektryczną, 
wykorzystywanych w 
transporcie, konieczne jest 
opracowanie programu 
pomocy, który ustanawia  
projektowane 
rozporządzenie i który 
pozwoli na udzielanie tego 
dofinansowania zgodnie z 
określonymi w nim 
warunkami, po jego 
akceptacji przez Komisję 
Europejską 

Projekt rozporządzenia ma 
na celu określenie zasad 
udzielania pomocy 
publicznej na budowę stacji 
ładowania pojazdów i stacji 
tankowania wodoru. 
Właściwe określenie 
warunków wsparcia 
projektów pozwoli na 
przyspieszenie budowy w 
Polsce infrastruktury paliw 
alternatywnych 

Ireneusz Zyska – Sekretarz 
Stanu 
 
Szymon Byliński - Dyrektor 
Departamentu 
Elektromobilności 
I Gospodarki Wodorowej 
 

IV kwartał 
2021 r. 

  

448 2020.12.10 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 

Konieczność zmiany 
rozporządzenia związana 
jest z wydłużeniem okresu 
obowiązywania Wytycznych 

Umożliwienie korzystania 
przez przedsiębiorców ze 
zwiększonej intensywności 
pomocy publicznej w 

Adam Guibourgé-

Czetwertyński - 
Podsekretarz Stanu  
 

I kwartał 
2021 r. 

  



udzielania pomocy 
publicznej na projekty 
inwestycyjne w zakresie 
budowy lub przebudowy 
jednostek kogeneracji 
zapewniających 
wysokosprawną 
kogenerację w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i 
Środowisko 2014–2020 

w sprawie krajowej pomocy 
regionalnej na lata 2014-
2020 (Dz. Urz. UE C 209 
z 27.7.2013) do końca 2021 
r. Zawarte w zmienianym 
rozporządzeniu przepisy 
odnoszące się do możliwości 
zwiększenia intensywności 
pomocy publicznej zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 
z 26.6.2014, str. 1) na 
obszarach kwalifikujących 
się do pomocy regionalnej 
obowiązują obecnie do 
końca 2020 r. Należy je 
zatem przedłużyć do końca 
2021 r., aby umożliwić 
przedsiębiorcom 
korzystanie ze zwiększonych 
intensywności pomocy w 
sektorze energetyka na 
obszarach kwalifikujących 
się do pomocy regionalnej 

sektorze energetyka 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 w roku 2021 na 
kwalifikujących się do tego 
obszarach 

Marcin Janiak - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich  

447 2020.12.10 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
udzielania pomocy 
publicznej na projekty 
inwestycyjne służące 
poprawie efektywności 
energetycznej w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i 
Środowisko 2014–2020 

Konieczność zmiany 
rozporządzenia związana 
jest z wydłużeniem okresu 
obowiązywania Wytycznych 
w sprawie krajowej pomocy 
regionalnej na lata 2014-
2020 (Dz. Urz. UE C 209 
z 27.7.2013) do końca 2021 
r. Zawarte w zmienianym 
rozporządzeniu przepisy 
odnoszące się do możliwości 
zwiększenia intensywności 

Umożliwienie korzystania 
przez przedsiębiorców ze 
zwiększonej intensywności 
pomocy publicznej w 
sektorze energetyka 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 w roku 2021 na 
kwalifikujących się do tego 
obszarach 

Adam Guibourgé-

Czetwertyński - 
Podsekretarz Stanu  
 
Marcin Janiak - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich  

I kwartał 
2021 r. 

  



pomocy publicznej zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 
z 26.6.2014, str. 1) na 
obszarach kwalifikujących 
się do pomocy regionalnej 
obowiązują obecnie do 
końca 2020 r. Należy je 
zatem przedłużyć do końca 
2021 r., aby umożliwić 
przedsiębiorcom 
korzystanie ze zwiększonych 
intensywności pomocy w 
sektorze energetyka na 
obszarach kwalifikujących 
się do pomocy regionalnej 

446 2020.12.10 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
udzielania pomocy 
publicznej na projekty 
inwestycyjne w zakresie 
budowy lub przebudowy 
jednostek wytwarzających 
energię z odnawialnych 
źródeł energii w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i 
Środowisko 2014–2020 

Konieczność zmiany 
rozporządzenia związana 
jest z wydłużeniem okresu 
obowiązywania Wytycznych 
w sprawie krajowej pomocy 
regionalnej na lata 2014-
2020 (Dz. Urz. UE C 209 
z 27.7.2013) do końca 2021 
r. Zawarte w zmienianym 
rozporządzeniu przepisy 
odnoszące się do możliwości 
zwiększenia intensywności 
pomocy publicznej zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 

Umożliwienie korzystania 
przez przedsiębiorców ze 
zwiększonej intensywności 
pomocy publicznej w 
sektorze energetyka 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 w roku 2021 na 
kwalifikujących się do tego 
obszarach 

Adam Guibourgé-

Czetwertyński - 
Podsekretarz Stanu  
 
Marcin Janiak - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich  

I kwartał 
2021 r. 

  



Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 
z 26.6.2014, str. 1) na 
obszarach kwalifikujących 
się do pomocy regionalnej 
obowiązują obecnie do 
końca 2020 r. Należy je 
zatem przedłużyć do końca 
2021 r., aby umożliwić 
przedsiębiorcom 
korzystanie ze zwiększonych 
intensywności pomocy w 
sektorze energetyka na 
obszarach kwalifikujących 
się do pomocy regionalnej 

445 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki 
Nowohuckie (PLH120069) 

(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

444 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina rzeki Gróbki 
(PLH120067) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

443 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Dębówka nad rzeką 
Uszewka (PLH120066) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



442 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Dębnicko-Tyniecki obszar 
łąkowy (PLH120065) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

441 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Kaczmarzowe Doły 
PLH120062) 

 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

440 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Cedron (PLH120060) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

439 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Sanki (PLH120059) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

438 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Rudno (PLH120058) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



 
(transza XL) 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

437 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Źródliska Wisłoki 
(PLH120057) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

436 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Nowy Wiśnicz 
(PLH120048) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

435 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja w Paśmie Brzanki 
(PLH120047) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

434 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Kościół w Węglówce 
(PLH120046) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



433 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Niedzica (PLH120045) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

432 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Krzeszowice (PLH120044) 
 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

431 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Luboń 
Wielki (PLH120043) 

 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

430 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Polana 
Biały Potok (PLH120026) 

 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

429 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Popradzka (PLH120019) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



 
(transza XL) 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

428 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Gorczańska (PLH120018) 

 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

427 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Michałowiec (PLH120011) 

 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

426 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Lipówka (PLH120010) 

 
(transza XL) 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Wyznaczenie 
specjalnych obszarów 
ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

425 2020.12.08 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla 
Wielkopolskiego Parku 
Narodowego 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w 
art. 19 ust. 5 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 
55, z późn. zm.) 

Plan ochrony będzie 
podstawowym 
dokumentem zawierającym 
wskazanie 
działań ochronnych 
(planowanie ochrony 
przyrody) wykonywanych w 
parku narodowym w celu 
realizacji zadań związanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2021 r. 

  



z ochroną tworów, zasobów 
i 
składników przyrody 
nieożywionej i walorów 
krajobrazowych oraz 
odtwarzaniem 
zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk 
zwierząt, siedlisk roślin lub 
siedlisk grzybów 

424 2020.12.03 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
pobierania opłaty 
mocowej i wyznaczania 
godzin doby 
przypadających na 
szczytowe 
zapotrzebowanie na moc 
w systemie 

Rozporządzenie Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 
9 listopada 2020 r. w 
sprawie pobierania opłaty 
mocowej i wyznaczania 
godzin doby przypadających 
na szczytowe 
zapotrzebowanie na moc w 
systemie (Dz. U. poz. 2009) 
stanowi wypełnienie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 76 ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o 
rynku mocy, zgodnie z 
którym określa szczegółowy 
sposób pobierania opłaty 
mocowej. Rozporządzenie 
nie przewiduje jednak w jaki 
sposób obliczać i pobierać 
opłatę mocową u 
odbiorców, którzy obecnie 
nie dysponują licznikami 
zdalnego odczytu lub 
przypadków, w których 
liczniki te ulegną awarii – co 
uniemożliwia wyznaczenie 
wolumenu energii 
elektrycznej pobranej z sieci 
na potrzeby obliczania 
opłaty mocowej. W związku 
z tym konieczne jest 
wprowadzenie regulacji 

W projekcie rozporządzenia 
proponuje się dodanie 
regulacji wskazującej, że dla 
odbiorców końcowych, 
którzy nie dysponują 
licznikami zdalnego odczytu 
bądź w przypadkach, gdy 
uległ on awarii, ilość energii 
elektrycznej pobranej w 
wybranych godzinach doby 
będzie wyznaczana przy 
zastosowaniu 
standardowego profilu 
zużycia w przypadku tych 
grup taryfowych, dla 
których jest on 
opracowywany i 
zamieszczany w instrukcji 
ruchu i eksploatacji sieci 
dystrybucyjnej. Z kolei w 
przypadku grup taryfowych, 
dla których nie opracowuje 
się standardowego profilu 
zużycia dla wyznaczania 
ilości energii dla potrzeb 
rozliczeń – stosowane są 
zasady ogólne określone w 
instrukcji ruchu i 
eksploatacji sieci 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu 
 
Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

18 grudnia 
2020 r. 

  



doprecyzowującej sposób 
wyznaczania wolumenu 
energii elektrycznej takim 
odbiorcom 

423 2020.11.25 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
parków narodowych lub 
niektórych ich obszarów, 
gdzie za wstęp pobiera się 
opłaty 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 27 marca 
2013 r. w sprawie parków 
narodowych lub niektórych 
ich obszarów, gdzie za 
wstęp pobiera się opłaty 
(Dz. U. poz. 400) wymaga 
zmian w 
związku z potrzebą 
wprowadzenia opłat za 
wstęp do niektórych parków 
narodowych oraz 
modyfikacji listy obszarów, 
na których pobiera się 
opłaty za wstęp. Zmiana 
rozporządzenia pozwoli na 
pobieranie opłat za wstęp 
na całym obszarze 
Babiogórskiego Parku 
Narodowego, 
Gorczańskiego Parku 
Narodowego, 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego oraz 
Wolińskiego Parku 
Narodowego. 
Wprowadzona zmiana na 
liście parków narodowych, 
gdzie za wstęp na niektóre 
ich obszary pobierane są 
opłaty dotyczy jedynie 
Parku Narodowego „Bory 
Tucholskie”. Przyczyną 
zmian jest potrzeba 
dbałości o zasoby 
przyrodnicze parków 
narodowych, których 
zmiana dotyczy 

Możliwość pobierania opłat 
za wstęp na całym obszarze 
Babiogórskiego Parku 
Narodowego, 
Gorczańskiego 
Parku Narodowego, 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego oraz 
Wolińskiego Parku 
Narodowego pozwoli na 
wykonanie dodatkowych 
remontów i modernizację 
infrastruktury turystycznej 
(m.in. szlaków 
turystycznych, ścieżek 
edukacyjnych). Utrzymanie 
we właściwym stanie 
infrastruktury 
technicznej dla turystów 
pozwoli na udostępnianie 
całych obszarów ww. 
Parków Narodowych bez 
negatywnego wpływu na 
ich przyrodę (odpowiednia 
kanalizacja ruchu 
turystycznego). Wysokie 
walory edukacyjne i 
widokowe, należyty stan 
techniczny oraz czytelne 
oznakowanie tras, 
pozwalają na udostępnianie 
obszarów parków 
narodowych, a 
wprowadzenie opłat 
za wstęp do parków 
sprawia, że część 
uzyskanego dochodu parki 
mogą przeznaczać na 

Małgorzata Golińska 
– Sekretarz Stanu 
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

I kwartał 
2021 r. 

  



bieżące utrzymanie 
infrastruktury 
turystycznej 

422 2020.11.20 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu  
i Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu 
gazowego 
 
 

Konieczność opracowania 
zmian do rozporządzenia 
stanowi jeden z istotnych 
elementów rozwoju rynku 
biometanu w Polsce. 
Obecnie rozporządzenie 
określa wyłącznie parametry 
jakościowe w odniesieniu 
do paliw gazowych 
przesyłanych sieciami 
przesyłowymi  
i dystrybucyjnymi 
gazowymi. Mając na 
względzie plany rozwoju 
rynku biometanu w Polsce, 
istnieje potrzeba określenia 
wymagań jakościowych 
również w odniesieniu do 
biometanu, których 
aktualnie obowiązujące 
rozporządzenie nie 
przewiduje 

Prace nad zmianą treści 
rozporządzenia będą 
dotyczyć regulacji 
określających wymagania 
jakościowe dla paliw 
gazowych.  
Projektowane regulacje 
mają na celu zapewnienie  
bezpieczeństwa odbiorców 
końcowych gazu oraz 
bezpiecznej eksploatacji 
gazowej sieci przesyłowej i 
dystrybucyjnej poprzez 
określenie wymogów 
jakościowych dla 
biometanu wtłaczanego do 
sieci.  
Wejścia w życie 
projektowanych rozwiązań 
umożliwi rozwój rynku 
biometanu w Polsce bez 
zagrożenia dla odbiorców 
oraz prawidłowej 
eksploatacji sieci gazowej w 
przypadku zwiększenia 
udziału biometanu w gazie 
wprowadzanym do sieci 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu 
 
Aleksandra Świderska – 
Zastępca Dyrektora  
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Wrzesień 
2021 r. 

  

421 2020.11.20 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska oraz Ministra 
Aktywów Państwowych 
uchylającego 
rozporządzenie w sprawie 
przyznawania nagrody 
rocznej osobom 
kierującym niektórymi 
podmiotami prawnymi 

Uchylenie rozporządzenia 
pozwoli na wydanie 
odrębnych przepisów 
wykonawczych dla działów 
powierzonych odpowiednio 
Ministrowi Aktywów 
Państwowych oraz 
Ministrowi Klimatu i 
Środowiska, a tym samym 
na uporządkowanie 
regulacji, pozwalających 
właściwym ministrom 

Projekt uchyla  
rozporządzenie Ministra 
Energii z dnia 22 września 
2017 r. w sprawie 
przyznawania nagrody 
rocznej osobom kierującym 
niektórymi podmiotami 
prawnymi oraz wprowadza 
przepisy przejściowe do 
spraw wszczętych i 
procedowanych z zakresu 
działu administracji 

Michał Kurtyka - Minister  
Klimatu i Środowiska 
 
Małgorzata Hirszel - 
Zastępca Dyrektora Biura 
Ministra 

grudzień 
2020 r. 

  



procedować wnioski o 
przyznanie nagród rocznych 
osobom kierującym 
niektórymi podmiotami 
prawnymi 

rządowej – gospodarka 
złożami kopalin 

420 2020.11.20 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
szczegółowych zasad i 
trybu przyznawania 
nagrody rocznej osobom 
kierującym niektórymi 
podmiotami prawnymi 

Wydanie nowego 
rozporządzenia pozwoli 
Ministrowi  Klimatu i 
Środowiska  procedować 
wnioski o przyznawanie 
nagrody rocznej 
uprawnionym osobom, w 
przypadku, gdy taki wniosek 
został skierowany do 
Ministerstwa  Klimatu i 
Środowiska. Konieczność 
wprowadzenia podstaw 
prawnych dla ministra 
właściwego do spraw 
klimatu, energii i 
środowiska,  jest 
następstwem  zmian w 
zakresie działów w 
administracji rządowej, 
polegających na 
wyodrębnieniu z działu 
środowisko nowego działu 
klimat oraz zmian w składzie 
Rady Ministrów 

Projekt wprowadza 
szczegółowe zasady i tryb   
przyznawania nagrody   
rocznej przez Ministra  
Klimatu i Środowiska 
osobom kierującym 
niektórymi podmiotami 
prawnymi. 
Projekt przewiduje także 
uchylenie dotychczasowego 
rozporządzenia 
odnoszącego się do 
podmiotów utworzonych 
lub nadzorowanych przez 
ministra właściwego do 
spraw środowiska lub jemu 
podległych 

Michał Kurtyka - Minister  
Klimatu i Środowiska 
 
Małgorzata Hirszel - 
Zastępca Dyrektora Biura 
Ministra 

grudzień 
2020 r. 

  

419 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu 
niektórych prac z zakresu 
gospodarki leśnej 

W aktualnym stanie 
prawnym zasady 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu 
niektórych prac z zakresu 
gospodarki leśnej określa 
rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu 
niektórych prac z zakresu 
gospodarki leśnej (Dz. U. 

Celem wydania nowego 
rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w 
sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy 
wykonywaniu niektórych 
prac z zakresu gospodarki 
leśnej jest przywrócenie 
możliwości uzyskiwania 
uprawnień do prac leśnych 
wykonywanych na 
drzewach stojących lub z 
użyciem pilarki. 

Edward Siarka - Sekretarz 
Stanu 
 
Michał Graczyk – Dyrektor 
Departamentu Leśnictwa i 
Łowiectwa 
 
 

II/III kwartał 
2021 r.  

  



poz. 1141). § 23 ww. 
rozporządzenia dotyczy 
organizacji szkoleń 
uprawniających do 
wykonywania prac na 
drzewach stojących oraz z 
użyciem pilarki. Przepis ten 
odwołuje się do 
nieaktualnych już aktów 
prawnych tj.: 
- rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 12 
października 1993 r. w 
sprawie zasad i warunków 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i wykształcenia 
ogólnego dorosłych (Dz. U. 
poz. 472, z późn. zm.), oraz 
- rozporządzania Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 3 
lutego 2006 r. w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania 
przez osoby dorosłe wiedzy 
ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych (Dz. 
U. poz. 216). 
Z uwagi na ww. uchylone 
akty prawne brakuje 
uregulowań dotyczących 
zdobywania uprawnień do 
wykonywania prac w 
leśnictwie. Aktualnie 
obowiązujące 
rozporządzenie wskazuje na 
konieczność ukończenia 
szkolenia, nie określając 
jednak jego niezbędnego 
zakresu i godzin oraz 
podmiotów uprawnionych 

Rekomendowane 
rozwiązania dotyczyć będą 
kwestii bezpieczeństwa 
pracy, wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób 
wykonujących prace w 
leśnictwie oraz procesu 
szkolenia. Polegać będą one 
na wprowadzeniu do 
rozporządzenia uregulowań 
obejmujących nie tylko 
zachowanie bezpieczeństwa 
pracy, ale także związanych 
z eksploatacją maszyn i 
urządzeń stosowanych w 
gospodarce leśnej, z 
ustanowieniem trybu 
nadawania uprawnień do 
ich obsługi i wytypowania 
podmiotów właściwych do 
ich nadawania.  
Oczekiwanym efektem 
powyższych zmian będzie 
utworzenie systemu 
szkolenia operatorów 
maszyn, pilarek i innych 
urządzeń 
wykorzystywanych w 
leśnictwie 



do wydawania zaświadczeń 
potwierdzających nabyte 
uprawnienia. Prowadzi to 
do sytuacji, w której nabycie 
ww. uprawnień jest możliwe 
po odbyciu szkolenia 
prowadzonego przez 
niewłaściwe i 
nieprzygotowane do tego 
podmioty 

418 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
określenia okresów 
polowań na zwierzęta 
łowne 

Dostosowania 
obowiązujących przepisów 
określających okresy 
polowań na krzyżówki, 
cyraneczki, głowienki i 
czernice oraz łyski do 
przepisów Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa w zakresie 
określenia okresów 
polowań do zdefiniowanych 
na podstawie badań 
naukowych terminów 
rozpoczęcia i zakończenia 
sezonu lęgowego ww. 
gatunków dzikiego ptactwa 

Przesunięcie rozpoczęcia 
sezonu polowań na 
krzyżówki, cyraneczki, 
głowienki i czernice oraz 
łyski z 15 sierpnia na 1 
września. W efekcie 
wprowadzonej zmiany 
rozpoczęcie sezonu 
polowań na ww. gatunki 
dzikiego ptactwa 
przypadnie na okres po 
zakończeniu sezonu 
lęgowego 

Edward Siarka – Sekretarz 
Stanu 
 
Michał Graczyk – Dyrektor 
Departamentu Leśnictwa i 
Łowiectwa 
 

IV kwartał 
2020 r. 

  

417 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
innych dokumentacji 
geologicznych 

Potrzeba wydania 
rozporządzenia wynika z 
uchwalenia ustawy z dnia 15 
czerwca 2018 r. o zmianie 
ustawy – Prawo geologiczne 
i górnicze oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 
1563). Ustawa ta od dnia 
wejścia w życie (tj. od dnia 
29 sierpnia 2018 r.) zmieniła 
art. 92 ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze, 
poprzez dodanie nowego 

Rozwiązania 
projektowanego 
rozporządzenia zastępują i 
rozszerzają postanowienia 
dotychczas obowiązującego 
rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 grudnia 
2016 r. w sprawie innych 
dokumentacji geologicznych 
(Dz. U. poz. 2023), poprzez 
określenie wymagań dla 
nowego typu dokumentacji 
sporządzanej w przypadku 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu 
 
Norbert Lenkiewicz -
Dyrektor Departamentu 
Geologii i Koncesji 
Geologicznych 

IV kwartał 
2020 r. 

  



rodzaju innej dokumentacji 
geologicznej – sporządzanej 
w przypadku wykonywania 
prac geologicznych z 
zastosowaniem metod 
geofizycznych w granicach 
obszarów morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej 
albo w celu rozpoznania 
budowy głębokiego 
podłoża. Jednocześnie na 
mocy art. 24 ust. 2 ww. 
ustawy z dnia 15 czerwca 
2018 r. przepisy aktualnego 
rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie 
innych dokumentacji 
geologicznych zachowują 
moc nie dłużej niż 24 
miesiące od dnia wejścia w 
życie tego aktu 
 

wykonywania prac 
geologicznych z 
zastosowaniem metod 
geofizycznych w granicach 
obszarów morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej 
albo w celu rozpoznania 
budowy głębokiego podłoża 

416 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
informacji dotyczących 
ruchów masowych ziemi 

Prawidłowość realizacji 
przez starostów obowiązków 
nałożonych ustawą Prawo 
ochrony środowiska (art. 
110a), polegających na 
prowadzeniu obserwacji 
terenów zagrożonych 
ruchami masowymi ziemi 
oraz terenów, na których 
występują te ruchy, a także 
rejestru zawierającego 
informacje o tych terenach 
była przedmiotem kontroli 
NIK („Zapobieganie ruchom 
masowym ziemi i ich 
skutkom” (P/16/048)). 
W protokole kontroli z dnia 
5 kwietnia 2017 roku NIK 
uznała, że starostowie nie 
wywiązują się z nałożonych 

Głównym celem 
wprowadzenia projektu 
zmiany rozporządzenia jest 
umożliwienie wykonywania 
obowiązków przez 
starostów poprzez 
określenie ich powinności w 
sposób adekwatny do 
posiadanych środków 
kadrowych i finansowych. 
Powyższe ma w efekcie 
doprowadzić do spełnienia 
przez starostów 
obowiązków ustawowych 
polegających na ustalaniu, 
wykonywaniu obserwacji i 
prowadzeniu rejestru 
terenów zagrożonych 
ruchami masowymi ziemi 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu 
 
Monika Chryplewicz-Kałwa 
– Dyrektor Departamentu 
Nadzoru Geologicznego 

IV kwartał 
2020 r. 

  



na nich powinności w 
sposób właściwy. 
Wątpliwości organu 
kontrolnego wzbudził brak 
kompletnych danych 
dotyczących osuwisk i 
terenów zagrożonych 
ruchami masowymi ziemi, a 
także sposób prowadzenia 
rejestru oraz obserwacji 
osuwisk i terenów 
zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi przez 
starostów 
Syntezując wyniki kontroli, 
NIK zwróciła uwagę na 
następujące problemy: 
- prowadzone przez 
starostów rejestry osuwisk 
nie zawierają wszystkich 
informacji o zlokalizowanych 
na terenie powiatu 
osuwiskach i terenach 
zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi, 
- w starostwach nie 
dysponowano 
wyspecjalizowaną, 
przygotowaną kadrą, 
specjalistycznym sprzętem 
oraz środkami finansowymi, 
aby prowadzić monitoring 
osuwisk i terenów 
zagrożonych zgodnie z 
brzmieniem rozporządzenia, 
- należy zróżnicować zadania 
polegające na obserwacji 
osuwisk od ich 
monitorowania 
instrumentalnego, 
- sporządzanie map 
dotyczących ruchów 

oraz terenów, na których 
ruchy te występują. 
Aby osiągnąć powyższy 
rezultat Minister Klimatu i 
Środowiska przygotował 
projekt rozporządzenia, 
którego priorytetowymi 
założeniami są: 
1) wskazanie sposobu 
wyznaczania terenów 
ruchów masowych ziemi 
poprzez wykonywanie 
terenowego kartowania 
geologicznego lub 
korzystania z materiałów już 
opracowanych przez 
podmiot pełniący 
państwową służbę 
geologiczną (PIG–PIB). 
Dodatkowo starostowie 
będą mogli korzystać z 
metod fakultatywnych 
polegających na 
przeprowadzaniu wywiadu, 
analiz i wizji w terenie. 
Jednocześnie usunięto 
przepis obligujący do 
przeprowadzania 
kosztownych badań 
geologiczno – inżynierskich, 
hydrogeologicznych, 
geotechnicznych i 
geofizycznych w razie 
bezskuteczności metod 
podstawowych. 
2) uproszczenie czynności 
towarzyszących ustalaniu i 
prowadzeniu obserwacji 
ruchów masowych ziemi, a 
także wyraźne zobligowanie 
starostów do pozyskiwania 
od PIG-PIB numeru 



masowych ziemi wymagało 
przeprowadzenia badań 
geologicznych, do czego 
starostowie nie mieli 
przygotowania 
merytorycznego, 
technicznego i finansowego, 
- prowadzone przez 
starostów rejestry nie 
odpowiadają w pełni 
wymogom prawem 
określonym, 
- karty rejestracyjne osuwisk 
i karty rejestracyjne terenów 
zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi były 
niezgodne z wzorem 
określonym w 
rozporządzeniu. 
W efekcie przeprowadzonej 
kontroli organ kontrolny 
stwierdził, że niezbędne jest 
podjęcie przez Ministra 
Klimatu i Środowiska działań 
w zakresie zmiany 
rozporządzenia z dnia 20 
czerwca 2007 roku w 
sprawie informacji 
dotyczących ruchów 
masowych ziemi (Dz.U. poz. 
840) w zakresie sposobu 
prowadzenia obserwacji 
przez starostów, metod 
uzyskiwania danych 
charakteryzujących osuwiska 
i ich przedstawiania w 
formie Map Osuwisk i 
Terenów Zagrożonych.  
Ze względu na dużą ilość 
zmian merytorycznych 
planuje się uchylić 
obowiązujące dotychczas 

identyfikacyjnego kart 
rejestracyjnych terenów 
ruchów masowych ziemi, 
3) wprowadzenie, obok 
metody monitoringu jako 
podstawowej najmniej 
kosztownej formy 
prowadzenia obserwacji 
terenów, na których 
stwierdzono występowanie 
zagrożenia ruchami 
masowymi ziemi. 
4) ograniczenie 
częstotliwości prowadzenia 
obserwacji 



rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 20 
czerwca 2007 r. i 
wprowadzić nową regulację 

415 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
19 ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody  
 

Plan ochrony będzie 
podstawowym 
dokumentem zawierającym 
wskazanie działań 
ochronnych (planowanie 
ochrony przyrody w parku) 
wykonywanych w parku 
narodowym w celu 
realizacji zadań związanych 
z ochroną tworów, zasobów 
i składników przyrody 
nieożywionej i walorów 
krajobrazowych oraz 
odtwarzaniem 
zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk 
zwierząt, siedlisk roślin lub 
siedlisk grzybów 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

I kwartał 
2021 r. 

  

414 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla 
Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
19 ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody  
 

Plan ochrony będzie 
podstawowym 
dokumentem zawierającym 
wskazanie działań 
ochronnych (planowanie 
ochrony przyrody w parku) 
wykonywanych w parku 
narodowym w celu 
realizacji zadań związanych 
z ochroną tworów, zasobów 
i składników przyrody 
nieożywionej i walorów 
krajobrazowych oraz 
odtwarzaniem 
zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk 
zwierząt, siedlisk roślin lub 
siedlisk grzybów 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2021 r. 

  

413 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 

Plan ochrony będzie 
podstawowym 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

II kwartał 
2021 r. 

  



Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla Parku 
Narodowego Gór 
Stołowych 

19 ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody  
 

dokumentem zawierającym 
wskazanie działań 
ochronnych (planowanie 
ochrony przyrody w parku) 
wykonywanych w parku 
narodowym w celu 
realizacji zadań związanych 
z ochroną tworów, zasobów 
i składników przyrody 
nieożywionej i walorów 
krajobrazowych oraz 
odtwarzaniem 
zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk 
zwierząt, siedlisk roślin lub 
siedlisk grzybów 

 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

412 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla Karkonoskiego 
Parku Narodowego 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
19 ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody  
 

Plan ochrony będzie 
podstawowym 
dokumentem zawierającym 
wskazanie działań 
ochronnych (planowanie 
ochrony przyrody w parku) 
wykonywanych w parku 
narodowym w celu 
realizacji zadań związanych 
z ochroną tworów, zasobów 
i składników przyrody 
nieożywionej i walorów 
krajobrazowych oraz 
odtwarzaniem 
zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk 
zwierząt, siedlisk roślin lub 
siedlisk grzybów 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

I kwartał 
2021 r. 

  

411 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania 
innych świadczeń 
związanych z pracą dla 

Aktualnie warunki 
przyznawania i wysokość 
wynagrodzeń w parkach 
narodowych są określane w 
Ponadzakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy dla 
Pracowników Parków 
Narodowych (PUZP). 

Rozporządzenie będzie 
określało warunki dot. 
wynagradzania 
pracowników parków 
narodowych, np. tabelę 
miesięcznych stawek 
wynagrodzenia 
zasadniczego, tabelę 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2021 r. 

  



pracowników parków 
narodowych 

Niemniej jednak w związku z 
rozbieżnymi interpretacjami 
przepisów PUZP oraz 
przepisów ustawy z dnia 3 
marca 2000 r. o 
wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2099, z 
późn. zm.) w zakresie 
wynagrodzeń osób objętych 
tymi przepisami, parki 
narodowe niejednolicie 
regulowały zasady wypłaty 
niektórych świadczeń 
związanych z pracą (np. 
dodatkowe wynagrodzenie 
roczne). Tym samym 
konieczne jest wydanie 
rozporządzenia, które 
ureguluje dane zagadnienia 

stanowisk, zaszeregowań i 
wymagań kwalifikacyjnych 
pracowników Służby 
Parków Narodowych, 
pomocniczych oraz 
robotniczych, tabelę stawek 
dodatku funkcyjnego. 
Ponadto określone zostaną 
warunki, na jakich 
pracownicy, w tym 
kierownictwo parku 
narodowego (dyrektorzy, 
zastępcy, główny księgowy), 
będą mogli otrzymywać 
świadczenia związane z 
pracę, np. premie 
okresowe, nagrody 
jubileuszowe, odprawy 
emerytalne 

410 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia strefy 
ochronnej zwierząt 
łownych w otulinie 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego 

Zmiana powierzchni strefy 
ochrony zwierząt łownych w 
otulinie Kampinoskiego 
Parku Narodowego 
podyktowana została utratą 
walorów przyrodniczych i 
możliwością ochrony 
zwierząt na obecnie 
obowiązującej powierzchni 

Zmiany będą związane z 
ograniczeniem strefy 
ochrony zwierząt łownych 
do terenów w gminach: 
Stare Babice - 212,28 ha, 
Leszno - 517,53 ha, 
Kampinos - 530,04 ha, 
Brochów - 4.380,68 ha, 
Leoncin - 1.278.88 ha, 
Czosnów - 2.547,52 ha. 
Zmian granic strefy ochrony 
zwierząt łownych odciąży 
pracowników z nadzoru i 
opieki nad tak dużą strefą 
oraz spowoduje 
zmniejszenie wypłacanych 
odszkodowań przez 
Kampinoski Park Narodowy 
o około 
60 % wszystkich 
odszkodowań, które są 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2021 r. 

  



wypłacane za szkody 
wyrządzone w strefie 
ochrony zwierząt łownych 

409 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla Narwiańskiego 
Parku Narodowego 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
19 ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody  
 

Plan ochrony będzie 
podstawowym 
dokumentem zawierającym 
wskazanie działań 
ochronnych (planowanie 
ochrony przyrody w parku) 
wykonywanych w parku 
narodowym w celu 
realizacji zadań związanych 
z ochroną tworów, zasobów 
i składników przyrody 
nieożywionej i walorów 
krajobrazowych oraz 
odtwarzaniem 
zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk 
zwierząt, siedlisk roślin lub 
siedlisk grzybów 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2021 r. 

  

408 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla Tatrzańskiego 
Parku Narodowego 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
19 ust. 5 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody  
 

Plan ochrony będzie 
podstawowym 
dokumentem zawierającym 
wskazanie działań 
ochronnych (planowanie 
ochrony przyrody w parku) 
wykonywanych w parku 
narodowym w celu 
realizacji zadań związanych 
z ochroną tworów, zasobów 
i składników przyrody 
nieożywionej i walorów 
krajobrazowych oraz 
odtwarzaniem 
zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk 
zwierząt, siedlisk roślin lub 
siedlisk grzybów 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

I kwartał 
2021 r. 

  

407 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
19 ust. 5 ustawy z dnia 16 

Plan ochrony będzie 
podstawowym 
dokumentem zawierającym 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

  



ustanowienia planu 
ochrony dla Ojcowskiego 
Parku Narodowego 

kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody  
 

wskazanie działań 
ochronnych (planowanie 
ochrony przyrody w parku) 
wykonywanych w parku 
narodowym w celu 
realizacji zadań związanych 
z ochroną tworów, zasobów 
i składników przyrody 
nieożywionej i walorów 
krajobrazowych oraz 
odtwarzaniem 
zniekształconych siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk 
zwierząt, siedlisk roślin lub 
siedlisk grzybów 

Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

406 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla specjalnego 
obszaru siedlisk Zalew 
Wiślany  
i Mierzeja Wiślana 
PLH280007 

Rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia planu ochrony 
dla specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk jest 
dokumentem pozwalającym 
na określenie sposobu 
ochrony przedmiotów 
ochrony mającym na celu 
zachowanie populacji 
gatunków  
i siedlisk oraz jest 
skutecznym narzędziem 
wdrażania art. 6 
ust. 1 dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory służy 
właściwemu zarządzaniu 
obszarem Natura 2000. 

Wydanie rozporządzenia 
ma na celu utrzymanie i 
przywracanie do 
właściwego stanu ochrony 
gatunków i siedlisk, dla 
których wyznaczono 
specjalny obszar ochrony 
siedlisk Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana 
PLH280007. Wprowadzenie 
rozporządzenia stworzy 
obowiązujące przez 20 lat 
narzędzie ochrony 
przedmiotowego obszaru 
Natura 2000. 
 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

405 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla obszaru 
specjalnej ochrony ptaków 
Zalew Wiślany PLB280010 

Projektowane 
rozporządzenie określa 
sposób ochrony ptaków 
mający na celu zachowanie 
populacji ptaków i ich 
siedlisk oraz jest 
skutecznym narzędziem 

Celem projektowanych 
regulacji jest utrzymanie i 
przywracanie właściwego 
stanu ochrony ptaków i ich 
siedlisk, dla których 
wyznaczono obszar Natura 
2000 Zalew Wiślany 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

IV kwartał 
2020 r. 

  



wdrażania przepisów art. 3 i 
4 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 
79/409/EWG z dnia 2 
kwietnia 1979 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa, 
który w związku z art. 6 ust. 
1 dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory służy 
właściwemu zarządzaniu 
obszarem Natura 2000. 

PLB280010. Wprowadzenie 
rozporządzenia stworzy 
obowiązujące przez 20 lat 
narzędzie ochrony 
przedmiotowego obszaru 
Natura 2000. 
 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

404 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
bazy danych o ocenach 
oddziaływania na 
środowisko 

Projekt rozporządzenia 
stanowi wykonanie 
upoważnienia zawartego w 
art. 129 ust. 2 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 283, z późn. zm.). 
W związku z nowelizacją 
ww. ustawy, dokonaną 
ustawą z dnia 9 października 
2015 r. o zmianie ustawy o 
udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 
1936, z późn. zm.) zmianie 
uległo upoważnienie, 
zawarte w art. 129 ust. 2 
ustawy, w zakresie 
informacji, gromadzonych w 
bazie danych o ocenach 

Uporządkowanie wymagań 
w zakresie danych 
wprowadzanych do bazy 
danych o ocenach 
oddziaływania na 
środowisko przyczyni się do 
ujednolicenia informacji 
przedkładanych przez 
organy, co ułatwi 
monitorowanie ocen 
oddziaływania na 
środowisko 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Michał Rakowski - Dyrektor 
Departamentu Realizacji 
Projektów Środowiskowych 
Generalna Dyrekcja  
Ochrony Środowiska 
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oddziaływania na 
środowisko, a także sposób 
przedkładania informacji 
przez właściwe organy. 
 

403 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
obszarów specjalnej 
ochrony ptaków 

W wyniku prowadzonego 
przez Generalnego 
Dyrektora Ochrony 
Środowiska nadzoru nad 
funkcjonowaniem obszarów 
Natura 2000 w Polsce, oraz 
poszerzenia wiedzy 
odnośnie do wyznaczonych 
obszarów specjalnej 
ochrony ptaków, Rada 
Ministrów podjęła decyzję o 
zmianie granic obszarów 
specjalnej ochrony ptaków i 
o przekazaniu listy zmian 
granic do Komisji 
Europejskiej - uchwała nr 16 
Rady Ministrów z dnia 8 
lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na 
przekazanie Komisji 
Europejskiej dokumentu 
„Lista zmian granic 
obszarów Natura 2000” 
(M.P. poz. 208). oraz 
uchwała nr 155 Rady 
Ministrów z dnia 10 grudnia 
2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przekazanie 
Komisji Europejskiej 
dokumentu „Lista zmian w 
sieci obszarów Natura 
2000” (M.P. poz. 1179). 

Obecnie obowiązujące 
rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 12 
stycznia 2011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej 

Wydanie rozporządzenia 
nowelizującego spowoduje 
uzyskanie zgodności 
rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 12 
stycznia 2011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej 
ochrony ptaków ze 
zmianami obszarów 
przekazanymi na liście 
zatwierdzonej przez Radę 
Ministrów. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
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ochrony ptaków (Dz. U. poz. 
133, z późn. zm.), 
określające m.in. granice 
ww. obszarów, nie 
uwzględnia zmian 
zatwierdzonych przez Radę 
Ministrów, tym samym jest 
nieaktualne. 

402 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bory 
Chrobotkowe koło Brzózki 
(PLH080031) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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401 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
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Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bagna 
Celestynowskie 
(PLH140022) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

400 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dąbrowy 
Ceranowskie (PLH140024) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

399 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Dzwonecznik w Kisielanach 
(PLH140026) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

398 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Gołobórz 
(PLH140028) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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397 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowiska Czernik 
(PLH140037) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk - 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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396 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Strzebla 
Błotna w Zielonce 
(PLH140040) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

395 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki 
Kazuńskie (PLH140048) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

394 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Knyszyńska (PLH200006) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

393 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Źródliska 
Wzgórz Sokolskich 
(PLH200026) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

392 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Słupi (PLH220052) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

IV kwartał 
2020 r. 

  



etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

391 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Czerwona 
Woda pod Babilonem 
(PLH220056) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

390 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Zapceńska (PLH220057) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

389 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Brdy i Chociny 
(PLH200058) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

388 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Duży 
Okoń (PLH220059) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

387 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Las 
Wolność (PLH220060) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

386 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Mętne 
(PLH220061) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

385 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Masłowiczki (PLH220062) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

384 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



ochrony siedlisk Sporysz 
(PLH220064) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

383 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Zielenina 
(PLH220065) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

382 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Szczyry (PLH220066) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

381 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Grądy nad 
Jeziorami Zduńskim i 
Szpęgawskim (PLH220067) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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380 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
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Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Dymno (PLH220069) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

379 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Krąg (PLH220070) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

378 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Karwickie 
Źródliska (PLH220071) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
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odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

377 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Kaszubskie Klify 
(PLH220072) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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376 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Lubieszynek (PLH220074) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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Ochrony Środowiska 
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375 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Mechowiska Zęblewskie 
(PLH220075) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
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członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

374 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Mikołajki 
Pomorskie (PLH220076) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

373 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Guzy 
(PLH220068) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

372 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Nowa 
Brda (PLH220078) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

371 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Borzyszkowska PLH220079 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

IV kwartał 
2020 r. 

  



etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

370 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Prokowo 
PLH220080 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

369 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Rynna 
Dłużnicy PLH220081 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

368 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Stary 
Bukowiec PLH220082 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

367 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wielki 
Klincz PLH220083 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

366 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Sztumskie 
Pole PLH220087 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r.  
 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

365 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Huta 
Dolna PLH220089 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

364 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Nowa 
Sikorska Huta PLH220090 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

363 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



ochrony siedlisk Pomlewo 
PLH220092 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

362 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Uroczyska 
Pojezierza Kaszubskiego 
PLH220095 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

361 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jeziora 
Choczewskie PLH220096 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

360 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jeziora 
Kistowskie PLH220097 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

359 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lasy 
Rekowskie PLH220098 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

358 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Opalińskie 
Buczyny PLH220099 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

357 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Sieradowicka PLH260031 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

356 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Sobkowsko- Korytnicka 
PLH260032 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



355 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Wierzejska PLH260035 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

354 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Żyznów PLH260036 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

353 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Klimatu i Ministra 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Uroczyska 
Lasów Starachowickich 
PLH260038 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

352 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wzgórza 
Kunowskie PLH260039 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

351 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Budwity 
PLH280010 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

350 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Murawy 
koło Pasłęka PLH280031 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

IV kwartał 
2020 r. 

  



etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

349 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Uroczysko 
Markowo PLH280032 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

348 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jonkowo-
Warkały PLH280039 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

347 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Murawy 
na Pojezierzu Ełckim 
PLH280041 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

346 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Swajnie 
PLH280046 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

345 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
koło Promna PLH300030 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

344 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bieńkowo 
PLH280009 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

343 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Rurzycy PLH300017 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

342 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



ochrony siedlisk 
Brzeźnicka Węgorza 
PLH320002 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

341 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Grabowej PLH320003 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

340 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Krąpieli PLH320005 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

339 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dorzecze 
Parsęty PLH320007 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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338 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

IV kwartał 
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Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jeziora 
Szczecineckie PLH320009 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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337 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Kemy 
Rymańskie PLH320012 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

336 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wolin i 
Uznam PLH320019 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

335 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Radwi, Chocieli i Chotli 
PLH320022 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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334 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Piławy PLH320025 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

333 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Gogolice- 
Kosa (PLH320038) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
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członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

332 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Bobięcińskie (PLH320040) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

331 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dorzecze 
Regi (PLH320049) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

330 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Tywy (PLH320050) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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329 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Golczewska (PLH320052) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
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etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

328 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wzgórza 
Krzymowskie (PLH320054) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

327 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wzgórza 
Moryńskie (PLH320055) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

326 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko Reptowo 
(PLH320056) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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325 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Kopań (PLH320059) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
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późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

324 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bystrzyno 
(PLH320061) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
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miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

323 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bukowy 
Las Górki (PLH320062) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

322 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Stolsko (PLH320063) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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321 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
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ochrony siedlisk Las 
Baniewicki (PLH320064) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

320 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Wiązogóra (PLH3200660) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
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przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

319 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Pojezierze 
Ińskie (PLH320067) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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IV kwartał 
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elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

318 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Wełtyńska (PLH320069) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

317 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Pasmo 
Krowiarki (PLH020019) 
 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

316 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wzgórza 
Kiełczyńskie (PLH020021) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
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Ochrony Środowiska 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

315 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Góry 
Kamienne (PLH020038) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

314 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Masyw 
Ślęzy (PLH020040) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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313 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Żwirownie 
w Starej Olesznej 
(PLH020049) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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312 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Góry 
Orlickie (PLH020060) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

311 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Góry 
Bardzkie (PLH020062) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

310 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Muszkowicki Las Bukowy 
(PLH020068) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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2020 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

309 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lisi Kąt 
(PLH040026) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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308 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki 
Trzęślicowe w Foluszu 
(PLH040027) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
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etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

307 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Równina 
Szubińsko-Łabiszyńska 
(PLH040029) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

306 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Błota 
Kłócieńskie (PLH040031) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

305 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Osy (PLH040033) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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304 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Mszar 
Płociczno (PLH040035) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
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Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
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późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

303 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Włocławska Dolina Wisły 
(PLH040039) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
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miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

302 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Poleska (PLH060013) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
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Dyrektor Departamentu 
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Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

301 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowiska Chełmskie 
(PLH060023) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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300 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
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ochrony siedlisk Dolina 
Krasnej (PLH260001) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

299 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska  
w sprawie specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk 
Ostoja Nidziańska 
(PLH260003) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
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przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

298 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko Młodno 
(PLH080005) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

297 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Pliszki (PLH080011) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

296 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wilki nad 
Nysą (PLH080044) 
 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

295 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Brożek 
(PLH080051) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

294 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Murawy 
Gorzowskie (PLH080058) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

293 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Niebieskie 
Źródła (PLH100005) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



292 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Pradolina 
Bzury-Neru (PLH 100006) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

291 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Grabia 
(PLH 100021) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

290 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Cybowa 
Góra 
(PLH120049) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

289 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Grzymałów  
(PLH120053) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

288 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Poradów 
(PLH120072) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

287 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolna 
Soła  
(PLH120083) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

IV kwartał 
2020 r. 

  



etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

286 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolny 
Dunajec  
(PLH120085) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

285 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Kampinoska Dolina Wisły 
(PLH140029) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

284 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Podebłocie (PLH140033) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

283 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki 
Ostrowieckie (PLH 140050) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



 późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

282 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Skrwy Lewej (PLH140051) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

281 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Zalew 
Wiślany i Mierzeja Wiślana 
(PLH280007) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

280 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Izbicki 
Przełom Wieprza 
(PLH060030) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

279 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



ochrony siedlisk Łęg 
Zdzieszowicki (PLH160011) 
 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

278 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Teklusia 
(PLH160017) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

277 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jasiołka 
(PLH180011) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

276 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łukawiec 
(PLH180024) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

275 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Kościół w 
Dydni (PLH180034) 
 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

274 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki w 
Komborni (PLH180042) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

273 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk ostoja 
Augustowska (PLH200005) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

272 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Pojezierze 
Sejneńskie (PLH200007) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



271 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Augustowska (PLH200005) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

270 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bagna 
Izbickie (PLH220001) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

269 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bytowskie 
Jeziora Lobeliowe 
(PLH220005) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

268 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jeziora 
Wdzydzkie (PLH220034) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

267 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja w 
Ujściu Wisły (PLH220044) 
 
 
 
 
 
 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

266 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Woszczelskie (PLH280034) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

IV kwartał 
2020 r. 

  



etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

265 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Barłożnia 
Wolsztyńska (PLH300028) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

264 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Łubie i Dolina Drawy 
(PLH320023) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

263 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Diabelskie 
Pustacie (PLH320048) 
 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

262 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dziczy Las 
(PLH320060) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

261 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Barcińsko-Gąsawska 
(PLH040028) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

260 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Doliny 
Brdy i Stążki w Borach 
Tucholskich (PLH040023) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

259 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Solecka 
Dolina Wisły (PLH040003) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

258 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



ochrony siedlisk Jezioro 
Gopło (PLH040007) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

257 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dybowska 
Dolina Wisły (PLH040011) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

256 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Nieszawska Dolina Wisły 
(PLH040012) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

255 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Solniska 
Szubińskie (PLH040030) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

254 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Kościół w 
Śliwicach (PLH040034) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

253 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Brodnicka (PLH040036) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

252 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Słone Łąki 
w Dolinie Zgłowiączki 
(PLH040037) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

251 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Stary 
Zagaj (PLH040038) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



250 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wydmy 
Kotliny Toruńskiej 
(PLH040041) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

249 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Leniec w 
Barbarce (PLH040043) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

248 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Leniec w 
Chorągiewce (PLH040044) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

247 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Kłodawy (PLH220007) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

246 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Reknicy  
(PLH220008) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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245 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Środkowej Wietcisy (PLH 
PLH220009) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
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etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

244 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jar Rzeki 
Raduni (PLH220011) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
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Przyrody 
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Ochrony Środowiska 
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Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

243 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jeziorka 
Chośnickie (PLH220012) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

242 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Piasek (PLH220013) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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241 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
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Mechowiska Sulęczyńskie 
(PLH220017) 

późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

240 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Piaśnickie 
Łąki (PLH220021) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
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miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

239 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Pływające 
wyspy pod Rekowem 
(PLH220022) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

238 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Sandr 
Brdy (PLH220026) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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237 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
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ochrony siedlisk Zatoka 
Pucka i Półwysep Helski 
(PLH220032) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

236 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Stropnej (PLH220037) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
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przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

235 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łebskie 
Bagna (PLH220040) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

234 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Miasteckie Jeziora 
Lobeliowe (PLH220041) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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233 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Widowo 
(PLH220054) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

232 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bielawa i 
Bory Bażynowe 
(PLH220063) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

231 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Młosino-
Lubnia (PLH220077) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

230 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Szumleś 
(PLH220086) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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229 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dąbrówka 
(PLH220088) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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228 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Piotrowo 
(PLH220091) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

227 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Białogóra 
(PLH220003) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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Marta Rzemieniuk – 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

226 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Górnej Łeby (PLH220006) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

225 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Słowińska (PLH220023) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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224 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska  
w sprawie specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk 
Przywidz (PLH220025) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
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etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

223 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska  
w sprawie specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk 
Staniszewskie Błoto 
(PLH220027) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

222 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska  
w sprawie specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk 
Trzy Młyny (PLH220029) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

221 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska  
w sprawie specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk 
Dolna Wisła (PLH220033) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
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Ochrony Środowiska 
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220 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Łupawy (PLH220036) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
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późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

219 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Wieprzy i Studnicy 
(PLH220038) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
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miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

218 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Wejherowo (PLH220084) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
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wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

217 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Wierzycy (PLH220094) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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216 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
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ochrony siedlisk Klify i Rafy 
Kamienne Orłowa 
(PLH220105) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

215 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łęgi koło 
Chałupek (PLH020104) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
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przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

214 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Uroczyska 
Borów Dolnośląskich 
(PLH020072) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

213 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ludów 
Śląski (PLH020073) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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212 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
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Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Stawy 
Karpnickie (PLH020075) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

211 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Źródło 
Pijawnika (PLH020076) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

210 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Żerkowice-Skała 
(PLH020077) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

209 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Kumaki 
Dobrej (PLH020078) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



208 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wzgórza 
Warzęgowskie 
(PLH020079) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

207 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lasy 
Grędzińskie (PLH020081) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

206 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wzgórza 
Niemczańskie (PLH020082) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

205 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Bystrzycy Łomnickiej 
(PLH020083) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

204 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Dolnej Baryczy 
(PLH020084) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

203 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Pieńska 
Dolina Nysy Łużyckiej 
(PLH020086) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

IV kwartał 
2020 r. 

  



etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

202 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Gałuszki 
w Chocianowie 
(PLH020087) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

201 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Karszówek (PLH020098) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

200 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Kiełczyn 
(PLH020099) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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199 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Kozioróg 
w Czernej (PLH020100) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

198 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Leśne 
Stawki koło Goszcza 
(PLH020101); 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

197 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki Gór i 
Pogórza Izerskiego 
(PLH020102) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

196 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łęgi nad 
Bystrzycą (PLH020103) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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195 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

  



ochrony siedlisk Trzcińskie 
Mokradła (PLH020105) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

194 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jodłowice 
(PLH020106) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

193 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bór 
Jodłowy w Goli 
(PLH020107) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
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elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

192 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jeleniewo 
(PLH200001) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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191 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
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Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Suwalska (PLH200003) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
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190 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Biebrzy (PLH200008) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

189 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja w 
Dolinie Górnej Narwi 
(PLH200010) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

188 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Szeszupy (PLH200016) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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187 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowiska Gór 
Sudawskich (PLH200017) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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186 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Czerwony 
Bór (PLH200018) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
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członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

185 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jelonka 
(PLH200019) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

184 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Mokradła 
Kolneńskie  
i Kurpiowskie (PLH200020)  

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

183 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja w 
Dolinie Górnego Nurca 
(PLH200021) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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182 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Górnej Rospudy 
(PLH200022) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
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etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

181 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Pisy (PLH200023) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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Sekretarz Stanu 
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Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

180 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Buczyna 
Szprotawsko-Piotrowicka 
(PLH080007) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

179 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Krośnieńska Dolina Odry 
(PLH080028) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

178 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



Torfowiska Sułowskie 
(PLH080029) 

późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

177 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Borowina 
(PLH080030) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

176 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Broniszów 
(PLH080033) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

175 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dębowe 
Aleje w Gryżynie i 
Zawiszach (PLH080035) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

174 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



ochrony siedlisk Jeziora 
Gościmskie (PLH080036) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

173 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łęgi nad 
Nysą Łużycką (PLH080038) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

172 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Mierkowskie Wydmy 
(PLH080039) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

171 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Stara 
Dąbrowa w Korytach 
(PLH080042) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

170 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

I kwartał 
2021 r. 

  



Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Małomickie Łęgi 
(PLH080046) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

169 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Żurawie 
Bagno Sławskie 
(PLH080047) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

168 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Rynna 
Jezior Rzepińskich 
(PLH080049) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

167 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jeziora 
Brodzkie (PLH080052) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



166 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Przygiełkowiska Koło 
Gozdnicy (PLH080055) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

165 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Lubszy (PLH080057) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
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Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

164 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Uroczyska 
Borów Zasieckich 
(PLH080060) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
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Ochrony Środowiska 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

163 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Skroda 
(PLH080064) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

162 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lubski Łęg 
Śnieżycowy (PLH080065) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

161 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Rynna 
Gryżyny (PLH080067) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
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etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

160 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Dolnego Bobru 
(PLH080068) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

159 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dąbrowy 
Gubińskie (PLH080069) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

158 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Las Żarski 
(PLH080070) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

157 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Barlinecka (PLH080071) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

156 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Rynna 
Jezior Torzymskich 
(PLH080073) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

155 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Chmiel 
(PLH060001) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

154 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Czarny Las 
(PLH060002) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

153 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



ochrony siedlisk Dobryń 
(PLH060004) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

152 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Środkowego Wieprza 
(PLH060005) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

151 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jeziora 
Uściwierskie (PLH060009) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

150 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Olszanka 
(PLH060012) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

149 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

I kwartał 
2021 r. 

  



Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Płaskowyż 
Nałęczowski (PLH060015) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

148 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Roztocze 
Środkowe (PLH060017) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

147 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Sztolnie w 
Senderkach (PLH060020) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

146 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wodny 
Dół (PLH060026) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



145 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Dobromyśl (PLH060033) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

144 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Uroczyska 
Puszczy Solskiej 
(PLH060034) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

143 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Zachodniowołyńska Doli-
na Bugu (PLH060035) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

142 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dobużek 
(PLH060039) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

141 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki nad 
Szyszłą (PLH060042) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

140 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lasy 
Sobiborskie (PLH060043) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

I kwartał 
2021 r. 

  



etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

139 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Niedzieliska (PLH060044) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

138 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Podpakule 
(PLH060048) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

137 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bachus 
(PLH060056) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

136 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Sierniawy 
(PLH060057) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

135 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Cieszyńskie Źródła Tufowe 
(PLH240001) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

134 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Podziemia 
Tarnogórsko-Bytomskie 
(PLH240003) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

133 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Graniczny 
Meander Odry 
(PLH240013) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

132 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



ochrony siedlisk Ostoja 
Olsztyńsko-Mirowska 
(PLH240015) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

131 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Pierściec 
(PLH240022) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

130 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Beskid 
Mały (PLH240023) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

129 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko przy Dolinie 
Kocinki (PLH240025) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

128 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

I kwartał 
2021 r. 

  



Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Przełom 
Warty koło Mstowa 
(PLH240026) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

127 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bagno w 
Korzonku (PLH240029) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

126 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Białka 
Lelowska (PLH240031) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

125 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Źródła 
Rajecznicy (PLH240033) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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124 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Buczyny w 
Szypowicach i Las Niwiski 
(PLH240034) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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123 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bagno 
Bruch koło Pyrzowic 
(PLH240035) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
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członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

122 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko Sosnowiec-
Bory (PLH240038) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

121 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Zbiornik 
Goczałkowicki - Ujście 
Wisły  
i Bajerki (PLH240039) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

120 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Las koło 
Tworkowa (PLH240040) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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119 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki 
Dąbrowskie (PLH240041) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
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etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

118 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łąki w 
Jaworznie (PLH240042) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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Marta Rzemieniuk – 
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Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

117 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Łysogóry 
(PLH260002)  

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

116 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lasy 
Cisowsko-Orłowińskie 
(PLH260040) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

115 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wzgórza 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



Chęcińsko-Kieleckie 
(PLH260041) 

późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

114 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lasy 
Suchedniowskie 
(PLH260010) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

113 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Uroczysko 
Pięty (PLH260012) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

112 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Warkocza (PLH260021) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

111 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



ochrony siedlisk Góry 
Pieprzowe (PLH260022) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

110 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Krzemionki (PLH260024) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

109 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Barcza (PLH260025) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

108 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Brzeźnicka (PLH260026) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

107 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

I kwartał 
2021 r. 

  



Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Jeleniowska (PLH260028) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

106 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Pomorzany (PLH260030) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
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mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

105 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Stawiany (PLH260033) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

104 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Przełom 
Lubrzanki (PLH260037) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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103 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Uroczyska 
Lasów Starachowickich 
(PLH260038) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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102 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Buczyna 
Gałkowska (PLH100016) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
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członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

101 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Buczyna 
Janinowska (PLH100017) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

100 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dąbrowy 
Świetliste koło Redzenia 
(PLH100019) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 
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Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

99 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lasy 
Gorzkowickie (PLH100020)  

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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98 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Las 
Dębowiec (PLH100023)  

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
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etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

97 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lasy 
Smardzewickie 
(PLH100024) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

96 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dąbrowy 
w Marianku (PLH100027)  

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
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przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

95 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowiska Żytno - Ewina 
(PLH100030) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

94 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



Wielkopole - Jodły pod 
Czartorią (PLH100031) 

późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

93 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Silne 
Błota (PLH100032) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

92 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Wola 
Cyrusowa (PLH100034) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

91 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Święte 
Ługi (PLH100036) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

90 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



ochrony siedlisk 
Szczypiorniak i Kowaliki 
(PLH100033) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

89 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Kopanki 
(PLH300008) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

88 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Nadwarciańska 
(PLH300009) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

87 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Zachodnie 
Pojezierze Krzywińskie 
(PLH300014) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

86 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

I kwartał 
2021 r. 

  



Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Bagno 
Chlebowo (PLH300016) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

85 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Poligon w 
Okonku (PLH30021) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

84 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Mnich (PLH300029) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

83 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Kamionki (PLH300031) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



82 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Międzychodzko-
Sierakowska (PLH300032) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

81 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Mogielnicy (PLH300033) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

80 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i  
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Swędrni (PLH300034) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

79 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Zamorze 
Pniewskie (PLH300036) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

78 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Cybiny (PLH30038) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

77 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Będlewo-
Bieczyny (PLH300039) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

I kwartał 
2021 r. 

  



etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

76 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Łobżonki (PLH30040) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

75 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Przemęcka (PLH300041) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

74 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Wełny (PLH300043) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

73 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Kaliszańskie (PLH300044) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

72 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Bukówki (PLH300046) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

71 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Grądy w 
Czerniejewie (PLH300049) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

70 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Stawy 
Kiszkowskie (PLH300050) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

69 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



ochrony siedlisk Grądy 
Bytyńskie (PLH300051) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

68 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Uroczyska 
Kujańskie (PLH300052) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

67 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Lasy 
Żerkowsko-Czeszewskie 
(PLH300053) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

66 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dębowa 
Góra (PLH300055) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

65 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

I kwartał 
2021 r. 

  



Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Buczyna w 
Długiej Goślinie 
(PLH300056) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

64 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Dolina 
Średzkiej Strugi 
(PLH300057) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

63 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Uroczyska 
Puszczy Zielonki 
(PLH300058) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

62 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jodły 
Ostrzeszowskie 
(PLH300059) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



61 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Gierłoż 
(PLH280002) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

60 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Karaś (PLH280003) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

59 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Mamerki 
(PLH280004) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

58 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Puszcza 
Romincka (PLH280005) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

57 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Rzeka 
Pasłęka (PLH280006) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

56 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Lidzbarska (PLH280012)  

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

I kwartał 
2021 r. 

  



etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

55 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Welska (PLH280014) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

54 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Przełomowa Dolina Rzeki 
Wel (PLH280015) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

53 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Borecka (PLH280016) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

52 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Doliny 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



Erozyjne Wysoczyzny 
Elbląskiej (PLH280029) 

późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

51 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Jezioro 
Długie (PLH280030) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

50 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk 
Warmińskie Buczyny 
(PLH280033) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

49 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Radomno (PLH280035) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

48 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

  



ochrony siedlisk 
Torfowisko Zocie 
(PLH280037) 

2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

47 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Dylewskie Wzgórza 
(PLH280043) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

46 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja 
Piska (PLH280048) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

45 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Mazurskie 
Bagna (PLH280054) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  

44 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

I kwartał 
2021 r. 

  



Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Mazurska 
Ostoja Żółwia Baranowo 
(PLH280055) 

specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

43 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Murawy 
na Poligonie Orzysz 
(PLH280056) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

42 2020.11.12 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie  
specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Góra 
Dębowa koło Mławy 
(PLH280057) 

Specjalne obszary ochrony 
siedlisk ze względu na swoją 
specyfikę są, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 
2014 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z 
późn. zm.), wyznaczane 
etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest 
przygotowanie przez kraj 
członkowski listy 
proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla 
Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu 
opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin 
oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do 
Komisji Europejskiej (art. 
27). Przekazanie 
proponowanych obszarów 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych 
podmiotów w zakresie 
odbioru zawartych w nim 
treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony 
danego obszaru Natura 
2000. W efekcie zwiększona 
zostanie świadomość na 
temat samego obszaru, 
celów i przedmiotów jego 
ochrony wśród podmiotów i 
osób, na które oddziałuje 
akt normatywny. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

I kwartał 
2021 r. 

  



odbywa się przez przesłanie 
do Komisji Europejskiej 
elektronicznej bazy danych, 
w której zebrane są 
wszystkie dostępne 
informacje na temat 
przekazywanych obszarów, 
w tym m.in. ich: położenie, 
powierzchnia, przedmioty 
ochrony i granice. 

41 2020.11.09 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
systemu informatycznego 
Inspekcji Ochrony 
Środowiska „Ekoinfonet" 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o 
Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 
1479) dotychczasowe 
przepisy wykonawcze 
zachowują moc nie dłużej 
niż przez 24 miesiące od 
dnia wejścia w życie 
ustawy, czyli do 1 stycznia 
2021 r. 
W celu wykonania 
upoważnienia zawartego w 
art. 28h ust. 4 ustawy z dnia 
20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska 
niezbędne jest wydanie 
rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w 
sprawie systemu 
informatycznego Inspekcji 
Ochrony Środowiska 
„Ekoinfonet" 

Projektowane 
rozporządzenie 
uwzględnia zmiany 
organizacyjne 
wprowadzone ustawą z 
dnia 20 lipca 2018 r. o 
zmianie ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1479), 
które 
spowodowały, że zadania 
Państwowego Monitoringu 
Środowiska, w tym zadania 
związane z gromadzeniem 
na 
poziomie wojewódzkim i 
przekazywaniem danych 
dotyczących badania i 
oceny stanu środowiska do 
Ekoinfonet, realizowane do 
końca 2018 r. przez 
wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska będą 
realizowane przez 
Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. 
Uregulowanie w drodze 
rozporządzenia zakresu, 
sposobu oraz trybu 
zbierania i udostępniania 

Jacek Ozdoba — Sekretarz 
Stanu 
 
Marek Chibowski – p.o. 
Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
 
Hanna Kończal — Dyrektor 
Departamentu Inspekcji 

1 stycznia 
2021 r. 

  



danych dotyczących 
przestrzegania 
przepisów ochrony 
środowiska oraz badania i 
oceny stanu środowiska 
wzmocni rangę tworzonego 
systemu Ekoinfonet oraz 
wzmocni jego sprawne 
funkcjonowanie zarówno na 
szczeblu centralnym, jak i 
wojewódzkiej rządowej 
administracji zespolonej 
 

40 2020.11.09 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wysokości stawki opłaty 
kogeneracyjnej na rok 
2021 

Art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 
14 grudnia 2018 r. o 
promowaniu energii 
elektrycznej z 
wysokosprawnej 
kogeneracji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 42, z późn. 
zm.), nakłada na ministra 
właściwego do spraw 
energii obowiązek 
określenia, w drodze 
rozporządzenia, wysokości 
stawki opłaty 
kogeneracyjnej, która 
zapewni odpowiednie 
finansowanie mechanizmu 
wsparcia energii 
elektrycznej z 
wysokosprawnej 
kogeneracji w roku 2021 

Ustalenie stawki opłaty 
kogeneracyjnej na rok 2021 
na podstawie danych 
przekazanych przez Prezesa 
URE i Zarząd PSE SA 

Jacek Ozdoba 
Sekretarz Stanu 
 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

30 listopada 
2020 r. 

  

39 2020.11.03 Projekt rozporządzenia  
Ministra Klimatu  
i Środowiska w sprawie 
zakresu i wzoru rocznego 
raportu o funkcjonowaniu 
systemu gospodarki 
zużytym sprzętem 

Na podstawie art. 88 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1895) GIOŚ 
sporządza i  przekazuje 
ministrowi roczny raport o 
funkcjonowaniu systemu 

We wzorze rocznego 
raportu wyodrębniona 
zostanie podgrupa sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego: panele 
fotowoltaiczne  

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu  
 
Marzena Berezowska -
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

II kwartał 
2021 r. 

  



gospodarki zużytym 
sprzętem, który jest 
podstawą do sporządzenia 
corocznej informacji do 
Komisji Europejskiej. Format 
tego sprawozdania określa 
Decyzja Wykonawcza 
Komisji (UE) 2019/2193 
Zgodnie z  ww. decyzją 
zaleca się wyodrębnienie w 
sprawozdaniu podkategorii 
sprzętu: panele 
fotowoltaiczne. Zatem taką 
podgrupę sprzętu należy 
wyodrębnić również w 
raporcie GIOŚ 

38 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
dokonywania oceny 
poziomów substancji w 
powietrzu 

Projekt rozporządzenia 
wprowadza konieczne 
zmiany kompetencyjne w 
związku z reformą Inspekcji 
Ochrony Środowiska 
wprowadzoną ustawą z dnia 
20 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 
1479). Ponadto w obecnie 
obowiązującym 
rozporządzeniu znajduje się 
omyłka pisarska polegająca 
na podaniu błędnej nazwy 
zanieczyszczania, która 
projekt rozporządzenia ma 
skorygować 

W odniesieniu do 
obowiązującego 
rozporządzenia projekt 
przewiduje zmianę w 
zakresie § 14 ust. 1 – 
zapewnienie zgodności z 
ustawą z dnia 20 lipca 1991 
r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 995, z późn. 
zm.) i załącznika 6 pkt 3.2 – 
usuniecie omyłki pisarskiej 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Barbara Toczko - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Monitoringu Środowiska  
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

  

37 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wymagań dotyczących 
wyników pomiarów 
poziomów pól 
elektromagnetycznych w 
środowisku 

Celem rozporządzenia jest  
ujednolicenie  wyników  
pomiarów  poziomów pól 
elektromagnetycznych w 
środowisku pochodzących 
od stacji 
elektroenergetycznych lub  
napowietrznych  linii  

Zaproponowany w 
rozporządzeniu zakres 
wyników pomiarów będzie 
stanowić skuteczne 
narzędzie w realizacji zadań 
organów ochrony 
środowiska, a przede 
wszystkim  umożliwi  

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Mirosława Zbroś - Dyrektor 
Centralnego Laboratorium 
Badawczego  
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

31.12.2020 
r. 

  



elektroenergetycznych o  
napięciu  znamionowym  nie 
niższym  niż  110  kV,  lub  
instalacji  
radiokomunikacyjnych,  
radionawigacyjnych  lub  
radiolokacyjnych,  
emitujących  pola  
elektromagnetyczne,  
których  równoważna  moc  
promieniowana  izotropowo  
wynosi  nie  mniej  niż  15 W 
oraz  zapewnienie  
właściwego  ich  
wykonywania 

Inspekcji Ochrony 
Środowiska  wykonywanie  
analizy  ryzyka  pod  kątem  
zapewnienia  prowadzenia  
pomiarów  kontrolnych  w  
miejscach  najbardziej  
narażonych  na  
występowanie  
ponadnormatywnych  
poziomów  pól 
elektromagnetycznych 

36 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wzoru sprawozdania o 
marnowanej żywności oraz 
wzoru zbiorczego 
sprawozdania o 
marnowanej żywności 

Projekt rozporządzenia 
stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 8 ust. 3 
ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności 
(Dz. U. poz. 1680, z późn. 
zm.), zgodnie z którym 
minister właściwy do spraw 
klimatu określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór 
sprawozdania o 
marnowanej żywności oraz 
wzór zbiorczego 
sprawozdania o 
marnowanej żywności 

Celem rozporządzenia jest 
zapewnienie możliwości 
składania ww. sprawozdań 
w jednolitej formie, która 
zapewni ich przejrzystość 
oraz komunikatywność 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Wójcik - Dyrektor 
Departamentu Kontroli 
Odpadów 
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

31.12.2020 
r. 

  

35 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
zakresu i sposobu 
prowadzenia okresowych 
badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w 
środowisku 

Celem rozporządzenia jest 
realizacja delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
123 ust. 3 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1219, z późn. 
zm.), która zapewni 
prawidłowe prowadzenie 
pomiarów pól 

Projekt rozporządzenia 
wprowadza zmiany w 
systemie monitoringu pól 
elektromagnetycznych w 
zakresie sposobu wyboru 
punktów pomiarowych, 
wymaganej częstotliwości 
prowadzenia pomiarów oraz 
sposobie prezentacji 
pomiarów w oparciu o 

Anna Katarzyna Wiech - 
Dyrektor Departamentu 
Monitoringu Środowiska  
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
 

IV kwartał 
2020 r.  
 

  



elektromagnetycznych w 
środowisku w ramach 
Państwowego Monitoringu 
Środowiska 
 

analizę dotychczasowego 
monitoringu pól 
elektromagnetycznych. 
Skoncentrowano się na 
rozszerzeniu sieci 
monitoringu pól 
elektromagnetycznych w 
miejscach potencjalnie 
największego narażenia na 
promieniowanie 
elektromagnetyczne w 
miejscach dostępnych dla 
ludności 
 

34 2020.10.31 
2021.01.12 
(wprowadzenie 
informacji o 
rezygnacji z 
procedowania 
projektu) 

Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
szczegółowych warunków 
udzielania pomocy 
publicznej na cele z 
zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej w związku z 
epidemią COVID-19 

Projekt umożliwi efektywne 
wykorzystanie zmian 
przewidzianych w 
nowelizacji art. 411 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 
późn. zm.) (zmiany 
wprowadzone w projekcie 
ustawy o szczególnych 
instrumentach wsparcia w 
związku  
z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2, 
uchwalonej przez Sejm RP 
09.04.2020 r.) oraz 
udzielanie przez NFOŚiGW 
ulg w spłacie należności o 
charakterze 
cywilnoprawnym w celu 
przeciwdziałania 
negatywnym skutkom stanu 
pandemii  

Projekt przewiduje 
udzielanie pomocy 
publicznej małym, średnim i 
dużym przedsiębiorcom, w 
celu zapewnienia płynności 
finansowej tych 
przedsiębiorstw. Pomoc 
może być adresowana do 
przedsiębiorstw, które 
znalazły się w trudnej 
sytuacji z powodu 
wystąpienia pandemii 
COVID-19.  
Projektowane 
rozporządzenie tworzy 
podstawę prawną do 
udzielania pomocy 
publicznej dopuszczonej 
przez Komisję Europejską w 
przyjętych tymczasowych 
ramach prawnych. Pomoc 
może być udzielona w 
formie korzyści 
wynikających z częściowych 
umorzeń lub zmian 
warunków spłaty 
oprocentowanych pożyczek, 
w tym odsetek od pożyczek  

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Maciej Mucha - Dyrektor 
Departamentu 
Instrumentów 
Środowiskowych 

IV kwartał 
2020 r.  
 

 2021.01.11 
podjęto 
decyzję o 
rezygnacji z 
procedowania 
projektu. 
Decyzja jest 
wynikiem 
prekonsultacji 
projektu z 
Komisją 
Europejską 



33 2020.10.31 Projekt rozporządzenia  
Ministra Klimatu i 
Środowiska sprawie 
szczegółowych warunków 
udzielania pomocy 
publicznej na badania 
przemysłowe i 
eksperymentalne prace 
rozwojowe służące 
ochronie środowiska  

Wykonanie fakultatywnej  
delegacji ustawowej 
zawartej w art. 400a ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1396, z późn. zm) oraz 
zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.06.2014, str. 1, z późn. 
zm.) określającymi warunki 
dopuszczalności pomocy 
publicznej na badania i 
rozwój  

Rozporządzenie ma na celu 
ustanowienie podstawy 
prawnej (programu 
pomocowego), na 
podstawie, której będzie 
możliwe udzielanie 
przedsiębiorcom pomocy 
publicznej na badania 
przemysłowe i 
eksperymentalne prace 
rozwojowe służące ochronie 
środowiska, ze środków 
pozostających w dyspozycji 
krajowych funduszy 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, bez 
konieczności 
powiadamiania Komisji 
Europejskiej o każdym 
przypadku przyznania takiej 
pomocy. Ponadto 
udzielanie pomocy poza 
programem pomocowym 
wymaga spełnienia przez 
beneficjentów pomocy 
dodatkowych warunków 
dopuszczalności.  
Rozporządzenie określi 
szczegółowe warunki 
udzielania pomocy zgodnie 
z przepisami rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z 
rynkiem  
wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu  

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Maciej Mucha - Dyrektor 
Departamentu 
Instrumentów 
Środowiskowych 

IV kwartał 
2020 r.  
 

  

32 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 

Wypełnienie delegacji 
ustawowej art. 73a ustawy 
– Prawo ochrony 

Projektowane przepisy mają 
na celu zapewnienie 
wysokiego poziomu 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 

II połowa 
2021 r.  

  



sposobu ustalania 
bezpiecznej odległości od 
zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii 
przemysłowej  
 

środowiska (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1396, z późn. zm.)  
 
 

ochrony ludzi i środowiska 
przed  
skutkami poważnych awarii 
przemysłowych poprzez 
wdrożenie odpowiedniej 
procedury dotyczącej 
sposobu uwzględnienia 
zagrożeń poważnymi 
awariami w planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym  
 

Maciej Mucha - Dyrektor 
Departamentu 
Instrumentów 
Środowiskowych 
 
Hanna Kończal - Dyrektor 
Departamentu Inspekcji  
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska  
 

31 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe i 
ich usytuowanie 

Wejście w życie ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1696), zgodnie z którą 
aktualnie obowiązujące 
rozporządzenie utraci moc 
po upływie 36 miesięcy od 
dnia wejścia w życie tej 
ustawy 
 

Projektowana regulacja 
wprowadza zmiany i 
uzupełnienia związane z 
dostosowaniem istniejących 
przepisów do obecnego 
stanu wiedzy technicznej 
oraz dostępnych technologii 
wykorzystywanych przy 
projektowaniu i budowie 
sieci gazowych  
 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu 
 
Aleksandra Świderska – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Listopad 
2021 r. 

  

30 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
sposobu pobierania opłaty 
mocowej 

Projektowane 
rozporządzenie stanowi 
wypełnienie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 76 ustawy z dnia 8 
grudnia 2017 r. o rynku 
mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 
247)  
 

Zgodnie z upoważnieniem 
ustawowym, 
rozporządzenie określa 
szczegółowy sposób 
pobierania opłaty mocowej, 
w tym terminy i sposób 
przekazywania operatorowi 
środków z tytułu opłaty 
mocowej, zakres i termin 
przekazywania operatorowi 
i płatnikowi opłaty mocowej 
informacji, w tym informacji 
o sumie należnych opłat 
mocowych i okresy 
rozliczeniowe między 
odpowiednio operatorem, 
płatnikami opłaty mocowej i 
innymi podmiotami 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu 

 
Paweł Pikus - Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i  Gazu 

Listopad 
2020 r. 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzvgu3tq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzvgu3tq


zobowiązanymi do 
wnoszenia opłaty mocowej 
oraz sposób wyznaczania 
godzin doby przypadających 
na szczytowe 
zapotrzebowanie na moc w 
systemie na potrzeby 
obliczania opłaty mocowej 
należnej od odbiorców, o 
których mowa w art. 70 ust. 
1 pkt 2  

29 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego 

Wykonanie obowiązków 
Rzeczypospolitej Polskiej 
wynikających z prawa Unii 
Europejskiej: 
1) konieczność 

dostosowania zasad 
funkcjonowania rynku 
bilansującego (dalej: 
„RB”) do przepisów 
Rozporządzenia Komisji 
(UE) 2017/2195 z dnia 23 
listopada 2017 r. 
ustanawiającego 
wytyczne dotyczące 
bilansowania (Dz. U. UE. 
L. z 2017 r. Nr 312, str. 6) 
(dalej: „EB GL”) i Planu 
Wdrażania (dokument 
opracowany przez 
Ministerstwo Klimatu na 
podstawie art. 20 
rozporządzenia (UE) 
2019/943 z dnia 5 
czerwca 2019 r. w 
sprawie rynku 
wewnętrznego energii 
elektrycznej (Dz. U. UE. L. 
z 2019 r. Nr 158, str. 54 
dalej „rozporządzenie 
rynkowe”), wersja z dnia 
14 maja 2020 r.);  

W ramach pierwszego 
etapu reformy Rynku 
Bilansującego należy spełnić 
wszystkie istotne wymogi 
prawne i regulacyjne przy 
uwzględnieniu obecnych 
ograniczeń zewnętrznych, w 
tym należy: 
1) umożliwić aktywny 

udział strony popytowej 
(DSR) w rynku 
bilansującym; 

2) umożliwić aktywny 
udział jednostek 
wytwórczych 
niepodlegających 
centralnemu 
dysponowaniu w rynku 
bilansującym (tzw. 
jednostki nJWCD); 

3) umożliwić aktywny 
udział magazynów 
energii w rynku 
bilansującym; 

4) umożliwić aktualizację 
ofert tzw. 
zintegrowanego 
procesu grafikowania w 
maksymalnym 
możliwym zakresie do 
czasu zamknięcia 

Piotr Dziadzio - 
Podsekretarz Stanu 
 
Paweł Pikus - Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki  i Gazu 

Listopad 
2020 r. 

  



2) zapewnienie 
skuteczności niektórych 
przepisów 
rozporządzenia 
rynkowego;  

3) wykonanie zobowiązań 
wynikających z decyzji 
Komisji Europejskiej nr 
SA.46100 z 7 lutego 2018 
r. w sprawie polskiego 
rynku mocy (dalej: 
„decyzja rynku mocy”). 

Rozszerzenie rynkowych 
mechanizmów na kolejne 
podmioty działające w 
sektorze energii elektrycznej 
(odbiorcy, mniejsi 
wytwórcy, zwłaszcza 
wykorzystujący OZE), 
zwiększenie możliwości 
udziału w świadczeniu usług 
na rzecz operatora systemu 
przesyłowego 
elektroenergetycznego 
(dalej: „OSP”) 

bramki dla 
międzystrefowego 
rynku dnia bieżącego, z 
założeniem 
monitorowania 
uczestników rynku pod 
kątem potencjalnych 
nadużyć na rynku 
(wykorzystania siły 
rynkowej); 

5) wycofać następujące 
usługi: 
a) Interwencyjna 

Rezerwa Zimna - IRZ; 
b) Operacyjna Rezerwa 

Mocy - ORM; 
c) Gwarantowany 

Program 
Interwencyjny DSR - 
Gwarantowany IP 
DSR; 

d) Praca Interwencyjna 
– PI; 

6) zmienić konwencję 
znaków na rynku 
bilansującym, tj. 
dostosować konwencję 
znaków do wymagań EB 
GL; 

7) zmienić zasady ustalania 
cen niezbilansowania i 
rozliczeń w celu 
poprawy zachęt dla 
uczestników rynku do 
bycia zbilansowanym 
poprzez ograniczenie 
możliwości arbitrażu 
między rynkiem 
hurtowym, a rynkiem 
bilansującym; 

poprawić zasady wyceny i 
rozliczeń w zakresie 



zarządzania ograniczeniami 
(redysponowania) 

28 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń w 
obrocie energią 
elektryczną 

Przygotowanie nowelizacji 
rozporządzenia 
„taryfowego” jest konieczne 
w szczególności ze względu 
na potrzebę ograniczenia 
negatywnych skutków 
ekonomicznych dla 
Operatorów Systemów 
Dystrybucyjnych (OSD) i 
Operatora Systemu 
Przesyłowego (OSP) w 
związku z ogłoszeniem 
stanu zagrożenia 
epidemicznego, a następnie 
stanu epidemii wirusa SARS-
CoV-2 i związanym z tym 
zmniejszeniem poboru 
energii elektrycznej przez 
odbiorców. Jednak 
mechanizm ten powinien - 
wzorem wielu krajów 
europejskich - funkcjonować 
nie tylko w czasach 
pandemii, ale powinien 
stanowić standardowe 
rozwiązanie regulacyjne. 
Brak jest w przepisach 
dotyczących kształtowania i 
kalkulacji taryf Operatorów 
mechanizmu 
wyrównującego saldem (bez 
względu na kierunek 
wzrost/obniżenie) przychód 
rzeczywisty z planowanym 
przychodem regulowanym 
zatwierdzonym przez 
Prezesa URE na podstawie 
uzasadnionych 
planowanych kosztów i 
zwrotu z WRA, w którym 

Celowe i uzasadnione jest 
wprowadzenie mechanizmu 
wyrównującego w dłuższym 
terminie przychody OSD i 
OSP zależne od czynnika 
niezależnego od 
operatorów, tj. nośników 
opłat, który odpowiednio 
bądź wyrówna operatorom 
brakujący przychód, bądź 
też zapewni ograniczenie 
nadmiernych wzrostów 
kosztów odbiorców w 
przyszłych latach/okresach 
regulacyjnych. Takim 
mechanizmem, 
wyrównującym przychód w 
sytuacji uzależnienia jego 
uzyskania przede wszystkim 
od opłat zmiennych i 
wolumenu dostarczanej 
odbiorcom energii, jest 
konto regulacyjne. 
Proponuje się zatem 
uzupełnienie przepisów 
dotyczących kształtowania i 
kalkulacji taryf OSD i OSP o 
konto regulacyjne, poprzez 
wprowadzenie możliwości 
uwzględnienia w jego 
ramach różnic w osiąganych 
faktycznie przychodach w 
latach poprzednich - w 
stosunku do przychodów 
uznanych przez Prezesa URE 
za uzasadnione, 
wynikających z 
zatwierdzanych dla tych lat 
taryf, a wynikających z 
różnic planowanych i 

Piotr Dziadzio - 
Podsekretarz Stanu  
 
Paweł Pikus - Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu   

Listopad 
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kalkulowane stawki opłat w 
taryfach bazują na 
prognozie nośników (np. 
wolumen dostawy energii 
elektrycznej, wolumen 
zużycia energii elektrycznej 
przez odbiorców 
końcowych, moc umowna, 
planowane przychody z 
przekroczeń mocy itd.). 
Zmiana ma również na celu 
ułatwienie rozwoju 
elektromobilności w 
pierwszym okresie 
funkcjonowania rynku 
ładowania pojazdów 
elektrycznych, w którym 
liczba pojazdów 
elektrycznych 
korzystających z usług 
ładowania nie jest 
proporcjonalna do stałych 
kosztów związanych z 
zapewnieniem dostaw 
energii dla infrastruktury 
ładowania 

wykonanych wielkości 
nośników opłat, czyli 
czynnika niezależnego od 
operatorów. 
Utworzenie grupy taryfowej 
dla stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych 
zakłada przeniesienie 
ciężaru finansowego ze 
składnika stałego stawki 
sieciowej i stawki opłaty 
przejściowej na składnik 
zmienny, który powiązany 
jest z rzeczywistym 
zakresem wykorzystania 
infrastruktury ładowania. 
Powyższe pozwoli na 
prawidłowe 
odzwierciedlenie kosztów 
związanych z 
funkcjonowaniem stacji 
ładowania w otoczeniu 
rynkowym znajdującym się 
w fazie rozwoju, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
operatorom systemu 
dystrybucyjnego 
przychodów w zakresie 
opłat dystrybucyjnych 
wzrastających 
proporcjonalnie do 
przyrostu usług ładowania. 

27 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
mechaniczno-
biologicznego  
przetwarzania 
niesegregowanych 
(zmieszanych) 
odpadów komunalnych 

Potrzeba ustanowienia 
wymagań dla instalacji do 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania 
niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów 
komunalnych wynika z  
nowego stanu prawnego w 
zakresie określenia w  
ustawie z dnia 14 grudnia 

Celem rozporządzenia jest 
określenie wymagań 
dotyczących prowadzenia 
procesów mechaniczno-
biologicznego 
przetwarzania 
niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz 
wymagań dla odpadów, 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu  
 
Marzena Berezowska - 
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

01.03.2021 
r. 

  



2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2019 r. poz. 701, z późn. 
zm.) nowej definicji 
instalacji komunalnej oraz 
odstąpienia od regionalizacji 
instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych, co 
ma na celu m.in. 
podniesienie 
konkurencyjności instalacji 
na rynku i tym samym 
obniżenie cen przetwarzania 
odpadów komunalnych. 
Odpady będą mogły być 
przewożone do najbliżej 
zlokalizowanej instalacji do 
ich przetwarzania 

które powstały z tych 
procesów, w tym dla 
stabilizatu, który powinien 
być poddany 
unieszkodliwianiu przez 
składowanie na składowisku 
odpadów 

26 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
sposobu obliczania 
poziomów recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami  

Przepisy unijne zobowiązały 
państwa członkowskie do 
obliczania poziomu 
przygotowania do 
ponownego użycia i 
recyklingu w stosunku do 
wszystkich odpadów 
komunalnych, a nie jak 
dotychczas materiałów 
odpadowych, przynajmniej 
takich jak papier, metal, 
plastik i szkło. Określona 
została też metoda 
obliczania ww. poziomu  

Wprowadzenie nowego 
wzoru do obliczenia 
poziomu przygotowania do 
ponownego użycia i 
recyklingu odpadów 
komunalnych 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu  
 
Marzena Berezowska - 
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami   

II kwartał 
2020 r. 

  

25 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
składowisk odpadów 

Uzupełnienie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
124 ust. 6 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z 
późn. zm.) 

Istnieje potrzeba 
doprecyzowania niektórych 
przepisów obowiązującego 
rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 
kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów (Dz. U. 
poz. 523), m. in. w zakresie 
wymagań dotyczących 
lokalizacji, budowy i 
prowadzenia składowisk 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu  
 
Marzena Berezowska - 
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami   

Luty 2021 r. 
 

  



odpadów oraz prowadzenia 
monitoringu składowisk 
odpadów, które w 
poprzednim procesie 
legislacyjnym nie doszło do 
skutku. Przepisy będą 
uwzględniały zarówno 
zmiany dostosowawcze do 
przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 
2012 r. o odpadach, jak i 
zmiany mające na celu 
doprecyzowanie 
obowiązujących przepisów 
rozporządzenia oraz uwagi i 
propozycje zgłoszone i 
przyjęte w trakcie 
konsultacji i uzgodnień w 
poprzednim procesie 
legislacyjnym 

24 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
określenia szczegółowych 
kryteriów utraty statusu 
odpadów dla odpadów 
destruktu asfaltowego 

Traktowanie destruktu 
asfaltowego jako odpadu, a 
nie jako istotnego 
komponentu o 
udokumentowanych 
właściwościach, który może 
być ponowne wykorzystany 
do budowy dróg i autostrad, 
nie wpisuje się w założenia 
koncepcji gospodarki o 
obiegu zamkniętym 
zmierzającej do 
racjonalnego wykorzystania 
zasobów 

Rozporządzenie ma na celu 
określenie warunków, po 
spełnieniu których 
destrukt asfaltowy 
przestanie być traktowany 
jako odpady. Ma to na celu 
ułatwienie jego stosowania 
w budownictwie drogowym 
tak aby nie 
było wątpliwości, co do jego 
jakości oraz prawidłowego i 
bezpiecznego 
wykorzystania. 
Oczekiwanym efektem 
rozporządzenia będzie 
zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych dla 
przedsiębiorców i 
ograniczenie procedur i 
wymagań związanych 
wytwarzaniem i 
przetwarzaniem odpadów 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu  
 
Marzena Berezowska - 
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

Marzec/ 
kwiecień 
2021 r. 

  



23 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania 
wybranych frakcji 
odpadów 

W związku ze zmianami 
wprowadzonymi ustawą 
z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1579) należy 
dostosować terminologię 
obowiązującą 
w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 29 
grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19, z 
późn. zm.), przez wydanie 
nowego rozporządzenia 

Zmianie ulegnie 
nazewnictwo frakcji 
odpadów zbieranych 
selektywnie tj. frakcja 
„odpadów ulegających 
biodegradacji, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
bioodpadów” zostanie 
zastąpiona terminem 
„bioodpady” 
 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu  
 
Marzena Berezowska - 
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

Październik 
2020 r.  
 

  

22 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
komunalnych osadów 
ściekowych 

Podczas prac nad Strategią 
postępowania z 
komunalnymi osadami 
ściekowymi na lata 2019-
2022 zidentyfikowano 
problem dotyczący 
rozbieżności w zakresie 
oznaczania i wykrywania 
liczby żywych jaj pasożytów 
jelitowych Ascaris sp., 
Trichuris sp., Toxocara sp., 
co utrudnienia dokonywania 
oceny wymogu 
ustabilizowania 
komunalnych osadów 
ściekowych spowodowane 
brakiem określenia w 
przepisach dopuszczalnej 
(granicznej) zawartości 
związków organicznych w 
komunalnych osadach 
ściekowych 

Celem zmiany jest 
doprecyzowanie przepisów 
rozporządzenia w zakresie 
oznaczania parametrów 
jakościowych, tak aby 
wyeliminować zagrożenie 
dla zdrowia ludzi i 
środowiska wynikające z ich 
stosowania na powierzchni 
ziemi. Projektowane 
rozwiązania m.in.: określają 
dopuszczalną zawartości 
związków organicznych w 
komunalnych osadach 
ściekowych, 
uszczegóławiają metodyki 
referencyjne do oznaczania 
w osadach ściekowych 
liczby żywych jaj pasożytów 
jelitowych, wprowadzają 
wymóg wykonywania badań 
przez laboratoria 
akredytowane 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Marzena Berezowska - 
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

I kwartał 
2021 r. 

  



21 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
dokonywania rejestracji, 
bilansowania i 
udostępniania danych 
pomiarowych oraz 
rozliczeń prosumentów 
energii odnawialnej 

Projekt stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 4 ust. 14 
ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U.  z 
2020 r. poz. 261, z późn. 
zm.) 

Wprowadza techniczne 
warunki ujednolicenia 
rejestracji, bilansowania i 
udostępniania danych 
pomiarowych oraz rozliczeń 
prosumentów energii 
odnawialnej 

Ireneusz Zyska – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Czopek - 
Dyrektor Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii  
 

I kwartał 
2021 r. 

  

20 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
dokonywania rejestracji, 
bilansowania  i 
udostępniania danych 
pomiarowych oraz 
rozliczeń spółdzielni 
energetycznych 

Projekt stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 38c ust. 14 
ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. z 
2020 r. poz. 261, z późn. 
zm.) 

Wprowadza techniczne 
warunki ujednolicenia 
rejestracji, bilansowania i 
udostępniania danych 
pomiarowych oraz rozliczeń 
spółdzielni energetycznych 

Ireneusz Zyska – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Czopek - 
Dyrektor Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii  
 

I kwartał 
2021 r. 

  

19 2020.10.31 Projekt rozporządzenia 
Ministra  Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wymagań technicznych, 
warunków przyłączenia 
oraz współpracy 
mikroinstalacji z systemem 
elektroenergetycznym 

Projekt stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 9 ust. 4a 
ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2019 
r. poz. 755, z późn. zm.) 

Określa wymagania 
techniczne warunków 
przyłączenia oraz 
współpracy mikroinstalacji z 
systemem 
elektroenergetyczny 

Ireneusz Zyska – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Czopek - 
Dyrektor Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii  
 

I kwartał 
2021 r. 

  

18 2020.10.31 Projekt rozporządzenia  
Ministra Klimatu i 
Środowiska  w sprawie 
szczegółowego sposobu 
obniżania ilości zapasów 
obowiązkowych ropy 
naftowej lub paliw 

Dostosowanie aktu do 
zmian wprowadzonych 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 
r. o zmianie ustawy o 
zapasach ropy naftowej, 
produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach 
postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa 
i zakłóceń na rynku 
naftowym oraz ustawy - 
Prawo energetyczne  (Dz. U. 
poz. 1517) oraz 
dostosowanie treści 
rozporządzenia do regulacji 

Wprowadzono zmiany 
wynikające ze zmian 
ustawowych, a także 
uszczegółowiono procedury 
wydawania decyzji, o 
których mowa w art. 33 ust. 
1 pkt 3 oraz w art. 34 pkt 2 
lit. b i c ustawy z dnia 16 
lutego 
2007 r. o zapasach ropy 
naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego 
oraz zasadach 
postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i 

Piotr Dziadzio -  
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Paliw 
Transportowych 
 

Grudzień 
2020 r. 
/styczeń 
2021 r. 

  



zawartych w przepisie art. 
12  ustawy z dnia 11 lutego 
2016 r. o zmianie ustawy 
o działach administracji 
rządowej oraz niektórych 
innych ustaw  (Dz. U. poz. 
266) a także 
uszczegółowienie przepisów 
w zakresie składania 
wniosków o obniżenie 
zapasów interwencyjnych 

zakłóceń na rynku 
naftowym  (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 411) 

17 2020.10.31 Projekt rozporządzenia  
Ministra Klimatu i 
Środowiska  w sprawie 
szczegółowych wymagań 
technicznych dla punktów 
bunkrowania skroplonego 
gazu ziemnego (LNG) 

Projekt stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 29 ust. 2 
ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z 
późn. zm.) 

Określenie wymagań 
technicznych dla 
bezpiecznej eksploatacji, 
naprawy i modernizacji 
punktów bunkrowania LNG, 
badan TDT, jakim podlega 
ww. infrastruktura oraz 
opłat za te badania 

Piotr Dziadzio -  
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Paliw 
Transportowych 
 

II połowa 
2021 r. 
 

  

16 2020.10.31 Projekt rozporządzenia  
Ministra Klimatu i 
Środowiska  w sprawie 
systemu 
teleinformatycznego 
prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki oraz 
sprawozdań i informacji 
dotyczących paliw ciekłych 

Projekt stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 43f ust. 4 
ustawy - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2020 
r. poz. 833, z późn. zm.) 

Określenie zasad 
prowadzenia systemu 
teleinformatycznego, w 
ramach którego 
gromadzone będą 
informacje na temat 
przywozu, produkcji, 
wywozu, zapasów oraz 
infrastruktury 
wykorzystywanej do 
prowadzenia działalności w 
sektorze paliwowym. 
Zapewnienie przejrzystości 
systemu i ograniczenie 
powielarności danych oraz 
zasad dostępności do 
danych zawartych w 
systemie 

Piotr Dziadzio -  
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Paliw 
Transportowych 
 

II połowa 
2021 r. 

  

15 2020.10.31 Projekt rozporządzenia  
Ministra Klimatu i 
Środowiska  w sprawie 
sposobu oznakowania 
pistoletów wydawczych i 

Projekt stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 9ca ust. 4 
ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o systemie 

Wprowadzenie do polskiego 
porządku prawnego 
jednolitych zasad 
dotyczących sposobu 
oznakowania pistoletów 

Piotr Dziadzio -  
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - 

I połowa 
2021 r.  

  



dystrybutorów 
wskazującego na rodzaj 
wydawanego paliwa 
ciekłego oraz 
formułowania i 
udostępniania informacji o 
możliwości tankowania 
pojazdu samochodowego 
paliwem ciekłym 

monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 660, z 
późn. zm.) 

wydawczych i 
dystrybutorów wskazujący 
na rodzaj wydawanego 
paliwa ciekłego oraz 
formułowania i 
udostępniania informacji o 
możliwości tankowania 
pojazdu samochodowego 
paliwem ciekłym - 
określenie wzorów znaków 
wykorzystywanych do 
oznakowania oraz miejsc 
umieszczania informacji 

Dyrektor Departamentu 
Ropy i Paliw 
Transportowych 
 

14 2020.10.31 
2021.01.05 
(zmiana wpisu) 

Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wymagań jakościowych dla 
gazu skroplonego (LPG) 

Ze względu na 
opublikowanie nowej wersji 
normy PN-EN 589:2019-04 
Paliwa do pojazdów 
samochodowych LPG - 
wymagania i metody badań, 
nastąpiła konieczność 
dostosowania wymagań 
jakościowych dla 
skroplonego gazu LPG do 
parametrów określonych w 
przedmiotowej normie 

Przedmiotowy projekt, 
opracowany na podstawie 
standardu PN-EN 589:2019-
04 wprowadza następujące 
zmiany w załączniku do 
rozporządzenia: 
1) zmieniono wartość 
parametru zawartości siarki 
z poziomu 50 mg/kg na 30 
mg/kg; 
2) wprowadzono parametr 
zawartości propanu w gazie 
skroplonym LPG — 
określono jego 
dopuszczalną zawartość do 
daty 30.04.2022 r na 
poziomie 20 % (m/m) i od 
daty 01.05.2022 r. na 
poziomie 30 % (m/m); 
3) rozdzielono parametr 
jakościowy „Całkowita 
zawartość dienów (łącznie z 
1,3 butadienem)” na dwa 
parametry jakościowe, tj. 
na: „Całkowitą zawartość 
dienów” , natomiast 
zmieniono jednostki z % 
mol na % (m/m), oraz na 
„Zawartość 1,3 butadienu” 

Piotr Dziadzio - 
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Paliw 
Transportowych 
 

II kwartał 
2021 r. 

  



— nowy parametr 
jakościowy, zawartość 
maksimum 0,10 % (m/m); 
4) zmieniono nazwę 
parametru jakościowego 
„Względna prężność par w 
temperaturze 40°C” na 
„Prężność par, oszacowana 
w temperaturze 40°C”; 
5) zmieniono nazwę 
parametru jakościowego 
„Minimalna temperatura, w 
której względna prężność 
par jest nie mniejsza niż 150 
kpa” na „Temperatura, w 
której oszacowana prężność 
par jest nie mniejsza niż 150 
kpa” 

13 2020.10.31 Projekt rozporządzenia  
Ministra Klimatu i 
Środowiska  w sprawie 
porównywania cen paliw 
alternatywnych z cenami 
benzyny silnikowej oraz 
oleju napędowego 

Projekt stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 41 ust. 6 
ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z 
późn. zm.) 

Określenie zasad 
porównywania danych na 
temat cen paliw 
alternatywnych i paliw 
tradycyjnych 

Piotr Dziadzio -  
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Paliw 
Transportowych 
 

I połowa 
2021 r. 

  

12 2020.10.31 Projekt rozporządzenia  
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wymagań jakościowych dla 
biokomponentów, metod 
badań jakości 
biokomponentów oraz 
sposobu pobierania 
próbek biokomponentów 

Projekt stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 22 ust 6 
Ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1233) 

Dostosowanie 
rozporządzenia do zmian w 
delegacji ustawowej 
zawartej w art. 22 ust. 6 
wprowadzonych ustawą z 
dnia 19 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o 
biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz 1522) 

Piotr Dziadzio -  
Podsekretarz Stanu 
 
Elżbieta Piskorz - 
Dyrektor Departamentu 
Ropy i Paliw 
Transportowych 
 

I połowa 
2021 r. 

  

11 2020.10.30 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
programu ochrony 
środowiska przed hałasem 

 Projekt rozporządzenia 
stanowi wykonanie 
upoważnienia zawartego w 
art. 119a ust. 12 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Uregulowanie wymagań 
odnośnie zawartości 
Programu ochrony 
środowiska przed hałasem 
ma zapewnić 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu  
Anna Katarzyna Wiech - 
Dyrektor Departamentu 

I kwartał 
2021 r. 

  



Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z 
późn. zm.).W związku z art. 
13 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2019 r. o zmianie ustawy 
Prawo ochrony środowiska 
dotychczasowe przepisy 
wykonawcze wydane na 
podstawie art. 119 ust. 3 
ustawy zmienianej w art. 1 
zachowują moc do dnia 
wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 119a ust. 
12 ustawy zmienianej w art. 
1 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, jednak nie 
dłużej niż przez 24 miesiące 
od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 
 
Nieprawidłowa transpozycja 
dyrektywy 2002/49/WE 
odnoszącej się do oceny i 
zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku 
(strategiczne mapy hałasu i 
plany działań, wskaźniki 
hałasu) 2017/2068 - 
uzasadniona opinia 

porównywalność efektów 
tych programów w 
poszczególnych 
województwach. Ponadto 
doprecyzowano przepisy 
odnośnie działań mających 
na celu ograniczenie 
poziomu hałasu w 
środowisku, które będą 
podjęte w ciągu najbliższych 
pięciu lat oraz 
proponowanych do 
realizacji długoterminowej, 
a także doprecyzowano 
wymaganie, aby w tych 
programach dokonywano 
identyfikacji obszarów 
cichych w aglomeracji i poza 
aglomeracją. 

Monitoringu Środowiska 
GIOŚ  
 

10 2020.10.30 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
szczegółowego zakresu 
danych ujętych na 
strategicznych mapach 
hałasu oraz ich układu, 
sposobu prezentacji i 
formy przekazywania 

Projekt rozporządzenia 
stanowi wykonanie 
upoważnienia zawartego w 
art. 118 ust. 13 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z 
późn. zm.). W związku z art. 
12 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2019 r. o zmianie ustawy 
Prawo ochrony środowiska 
dotychczasowe przepisy 

Projekt ma na celu 
uregulowanie wymagań 
odnośnie sposobu 
wykonywania i 
przekazywania informacji ze 
strategicznych map hałasu 
oraz zapewnienie  
porównywalności tych map 
w poszczególnych 
województwach 
wykonanych przez różne 
podmioty. 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu  
Anna Katarzyna Wiech - 
Dyrektor Departamentu 
Monitoringu Środowiska 
GIOŚ 

I  kwartał 
2021 r. 

  



wykonawcze wydane na 
podstawie art. 118a ust. 2 
ustawy zmienianej w art. 1 
zachowują moc do dnia 
wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 118 ust. 
13 ustawy zmienianej w art. 
1 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, jednak nie 
dłużej niż przez 24 miesiące 
od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

9 2020.10.30 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
sposobu ustalania mocy 
przyłączeniowej dla 
wewnętrznych i 
zewnętrznych stanowisk 
postojowych związanych z 
budynkami użyteczności 
publicznej oraz budynkami 
mieszkalnymi 
wielorodzinnymi 

Potrzeba wydania 
przedmiotowego 
rozporządzenia wynika z art. 
12 ust. 2 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 317, z późn. 
zm.) 

Opracowanie projektu aktu 
wykonawczego do ustawy z 
dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i 
paliwach alternatywnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z 
późn. zm.) określającego 
minimalną moc 
przyłączeniową dla 
budynków, pozwoli je 
wyposażyć w odpowiednie 
punkty ładowania oraz 
pozwala wesprzeć 
techniczny aspekt rozwoju 
elektromobilności w Polsce, 
tj. niedostatek miejsc 
ładowania samochodów 
elektrycznych 

Ireneusz Zyska - Sekretarz 
Stanu 
 
Szymon Byliński – Dyrektor 
Departamentu 
Elektromobilności i 
Gospodarki Wodorowej 

I kwartał 
2021 r. 

  

8 2020.10.29 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
trybu składania i 
rozpatrywania wniosków o 
dzierżawę obwodów 
łowieckich oraz kryteriów 
oceny tych wniosków i 
wnioskodawców 

Poselski projekt ustawy z 
dnia 17 grudnia 2019 r. o 
zmianie niektórych ustaw w 
celu ułatwienia zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt 
wprowadził do ustawy - 
Prawo łowieckie delegację 
dla ministra właściwego do 
spraw środowiska do 
określenia, w drodze 
rozporządzenia trybu 

Określenie procedury 
składania i rozpatrywania 
wniosków o dzierżawę 
obwodów łowieckich oraz 
kryteriów oceny wniosków i 
wnioskodawców 
ubiegających się o 
dzierżawę obwodów 
łowieckich 

Edward Siarka – Sekretarz 
Stanu 

IV kwartał 
2020 r. 

  



składania i rozpatrywania 
wniosków o dzierżawę 
obwodów łowieckich oraz 
kryteriów oceny wniosków i 
wnioskodawców 

7 2020.10.22 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
rodzajów wyników 
pomiarów prowadzonych 
w związku z eksploatacją 
instalacji lub urządzenia i 
innych danych zbieranych 
w wyniku monitorowania 
procesów 
technologicznych oraz 
terminów i sposobów 
prezentacji 
 
 

Celem rozporządzenia jest 
realizacja delegacji 
ustawowej zawartej w art. 
149 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1219, z późn. 
zm.). Obecne 
rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie 
rodzajów wyników 
pomiarów prowadzonych w 
związku z eksploatacją 
instalacji lub urządzenia i 
innych danych oraz 
terminów i sposobów 
prezentacji (Dz. U. z 2008 r. 
poz. 1366), zachowuje moc 
do dnia 1 stycznia 2021 r., 
zgodnie z art. 28 ust. 2 
ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o 
Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz niektórych 
innych ustaw  (Dz. U. poz. 
1479) 

Wydanie nowego 
rozporządzenia, jest 
spowodowane 
obowiązkiem wykonywania 
pomiarów emisji do 
powietrza z mocy prawa, tj. 
z mocy rozporządzenia 
wydanego na podstawie 
art. 148 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska, który 
dotyczy nie tylko instalacji 
wymagających pozwolenia, 
ale także średnich źródeł 
spalania paliw 
wymagających zgłoszenia 
oraz wydanych dla takich 
źródeł decyzji 
eksploatacyjnych. Projekt 
przewiduje wprowadzenie 
nowego terminu 
przedkładania wyników 
pomiarów oraz prezentacji 
innych danych przez 
podmioty, uzupełnienia 
dotyczącego pomiarów 
wstępnych wymaganych dla 
średnich źródeł spalania 
paliw wymagających 
zgłoszenia, o których mowa 
w art. 147 ust. 4a ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska, 
a dla których organy 
ochrony środowiska będą 
wydawały decyzje 
eksploatacyjne. Zmiany 

Hanna Kończal -  Dyrektor 
Departamentu Inspekcji w 
Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska  
 

Grudzień 
2020 r. 

  



przepisów zaproponowane 
w projekcie rozporządzenia 
mają charakter porządkowy 
i doprecyzowujący i nie 
spowodują dodatkowych 
obciążeń dla prowadzących 
instalacje 

6 2020.10.16 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wyboru metody oraz 
sposobu obliczania 
rocznego poziomu 
zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego 

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1895, z późn. 
zm.), od 1 stycznia 2021 r. 
poziom zbierania zużytego 
sprzętu ma wynosić ma nie 
mniej niż 65% 
średniorocznej masy sprzętu 
wprowadzonego do obrotu 
albo 85% masy zużytego 
sprzętu wytworzonego na 
terytorium kraju. 
Upoważnienie zawarte w 
art. 20 ust. 5 ww. ustawy 
wymaga dokonania wyboru, 
w drodze rozporządzenia, 
jednej z dwóch powyższych 
metod liczenia poziomu 
zbierania zużytego sprzętu 
wraz z określeniem  
szczegółowego sposobu 
liczenia poziomu zbierania, 
zgodnie z wybraną metodą 

Wydanie rozporządzenia ze 
wskazaniem metody 
obliczania poziomu 
zbierania zużytego sprzętu 
opartej na średniorocznej 
masie sprzętu 
wprowadzonej do obrotu, 
liczonej w sposób 
analogiczny do 
obowiązującej obecnie 
metody (do końca 2020 r.) 
oraz minimalnego poziomu 
zbierania w wysokości 65% 
średniorocznej masy 
sprzętu. Takie rozwiązanie 
nie wprowadzi nowych 
obciążeń sprawozdawczych 
dla przedsiębiorców, 
zapewni natomiast spójność 
i porównywalność danych 
wieloletnich 

Michał Kurtyka – Minister 

Klimatu i Środowiska, 

 

Marzena Berezowska - 

Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

IV kwartał 
2020 r. 

  

5 2020.10.15 Projekt rozporządzenia  
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wzoru oświadczenia o 
środkach własnych i 
zasobach majątkowych 
osoby składającej wniosek 
o zawarcie umowy na 

Projektowane 
rozporządzenie stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 11 d ust. 12 pkt 2 do 
projektu ustawy o zmianie 
ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i 
remontów oraz niektórych 

Aby ukierunkować wsparcie 
do osób ubogich 
energetycznie, które nie są 
w stanie samodzielnie 
podołać termomodernizacji 
budynku jednorodzinnego 
wraz z wymianą źródła 
ciepła, wprowadzono 
instrument kontrolny 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska  
 
Agnieszka Sosnowska -  
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej 

Grudzień 
2020 r. 

  



realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego 

innych ustaw, który jest 
obecnie na etapie prac 
parlamentarnych. 
Celem projektu 
rozporządzenia jest 
określenie wzoru 
oświadczenia, jakie ma 
obowiązek złożyć oso-ba, na 
rzecz której gmina zrealizuje 
przedsięwzięcie 
niskoemisyjne i która 
spełnia kryteria wskazane w 
ustawie oraz kryteria 
ustalone przez gminę w 
regulaminie 

środków własnych i 
zasobów majątkowych osób 
ubiegających się o realizację 
przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego. 
Weryfikacja środków 
własnych i zasobów 
majątkowych zachodzi w 
formie oświadczenia, 
którego wzór określa 
przedmiotowe 
rozporządzenie ministra 
właściwego do spraw 
klimatu. W skład środków 
własnych i zasobów 
majątkowych nie wchodzi 
wartość budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego lub lokalu 
(w przypadku budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego o dwóch 
lokalach), w którym ma być 
przeprowadzone 
przedsięwzięcie 
niskoemisyjne oraz 
nieruchomość gruntowa 
związana odpowiednio z 
tym budynkiem lub tym 
lokalem 

4 2020.10.15 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
wzoru wniosku o zawarcie 
umowy na realizację 
przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego 

Projektowane 
rozporządzenie stanowi 
wykonanie upoważnienia 
ustawowego zawartego w 
art. 11 d ust.12 pkt 1 do 
projektu ustawy o zmianie 
ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i 
remontów oraz niektórych 
innych ustaw, który jest 
obecnie na etapie prac 
parlamentarnych. 

Projekt ma na celu ułatwić 
osobom fizycznym złożenie 
kompletnego 
ujednoliconego wniosku. W 
celu uporządkowania i 
ujednolicenia (pod kątem 
wymaganej dokumentacji) 
procesu ubiegania się o 
realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego, 
wprowadzono obowiązek 
złożenia wniosku, który 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska  
 
Agnieszka Sosnowska -  
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej 

Grudzień 
2020 r. 

  



Celem projektu 
rozporządzenia jest 
określenie wzoru wniosku, 
jakie ma obowiązek złożyć 
osoba, która ubiega się o 
realizację przedsięwzięcia 
nisko-emisyjnego, i która 
spełnia kryteria wskazane w 
ustawie oraz kryteria 
ustalone przez gminę w 
regulaminie 

zawiera podstawowe dane 
osobowe osoby ubiegającej 
się oraz członków jego 
gospodarstwa domowego 

3 2020.10.14 Projekt rozporządzenia 

Ministra Klimatu 

zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło  

 

Rozporządzenie Ministra 

Klimatu z dnia 7 kwietnia 

2020 r. w sprawie 

szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 718)  

wyklucza możliwość zmiany 

taryfy w wyniku zmian w 

warunkach lub zakresie 

działalności wynikających ze 

świadomych decyzji 

przedsiębiorstwa 

energetycznego (finalizacja 

planów inwestycyjnych, 

zakup lub ukończenie 

budowy nowych źródeł, 

przyłączenie nowych 

odbiorców, zmiany rodzaju 

wykorzystywanego paliwa). 

Taryfa nie może zostać 

zmieniona przez zmianę 

wysokości cen i stawek 

opłat lub wprowadzenie 

nowych cen i opłat (dodanie 

nowych grup taryfowych).  

W rozporządzeniu uściślona 

zostanie regulacja zawarta 

Proponuje się umożliwić 

zmiany taryf dla ciepła, z 

powodu istotności zmian 

warunków lub zakresu 

wykonywania działalności 

gospodarczej z pominięciem 

przesłanki 

przewidywalności. 

Nowy przepis uwzględnia 

możliwość zmiany taryfy dla 

przedsiębiorstw 

energetycznych, w 

odniesieniu do działalności 

w zakresie wytwarzania 

ciepła w źródłach innych niż 

kogeneracyjne, a także w 

odniesieniu do działalności 

w zakresie przesyłania i 

dystrybucji ciepła.  

Zaproponowano, że zmiana 

ta następuje w trybie 

określonym w art. 47 

ustawy – Prawo 

energetyczne lub przez 

zawarcie umów z 

odbiorcami, po dokonaniu 

analizy i oceny skutków 

ekonomicznych tej zmiany. 

Michał Kurtyka – Minister 

Klimatu i Środowiska, 

Piotr Sprzączak – Dyrektor 

Departamentu 

Ciepłownictwa  

 

Listopad 
2020 r. 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbqge3da


w § 11 w celu ograniczenia 

możliwości pozyskania przez 

przedsiębiorstwo obrotu 

ciepłem (kosztem 

odbiorców ciepła) 

dodatkowych, 

nieuzasadnionych 

przychodów, wynikających z 

niejednoczesności rozbioru 

mocy w systemie 

ciepłowniczym  

 

 

Po ust. 3 § 11 

rozporządzenia 

stanowiącego o 

pomniejszaniu 

planowanych przychodów 

w taryfie dystrybutora o 

koszty wynikające z różnicy 

pomiędzy wielkością mocy 

cieplnej zamówionej przez 

odbiorców zaopatrywanych 

z sieci ciepłowniczej na 

podstawie umów, a 

wielkością mocy cieplnej 

zamówionej w obcych 

źródłach zasilających sieć 

ciepłowniczą, proponuje się 

dodać ust. 4 dotyczący 

przedsiębiorstw obrotu 

ciepłem („czysty obrót”), 

które w umowie sprzedaży 

ciepła zawartej z 

wytwórcami, uwzględniać 

powinny sumę wielkości 

mocy cieplnej zamówionej 

przez wszystkich odbiorców 

ciepła przyłączonych do 

sieci ciepłowniczej, za 

pomocą której ciepło 

jest/będzie dostarczane do 

tych odbiorców 

 

2 2020.10.14 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
maksymalnej ilości i 
wartości energii 
elektrycznej z 
wysokosprawnej 
kogeneracji objętej 
wsparciem oraz 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 
2018 r. o promowaniu 
energii elektrycznej z 
wysokosprawnej 
kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 250, z późn. zm.), 
minister właściwy do spraw 
energii corocznie do dnia 31 

Minister właściwy do spraw 
energii określa, w drodze 
rozporządzenia, w terminie 
do dnia 31 października 
każdego roku na kolejny rok 
(m.in.): 
maksymalną ilość wartość 

energii elektrycznej z 

wysokosprawnej 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska, 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa  
 

31 
października 
2020 r.  
 

  



jednostkowych wysokości 
premii gwarantowanej w 
roku 2021  
 

października  wydaje 
rozporządzenie, w którym 
określa maksymalne ilości 
wartości energii elektrycznej 
planowanej do objęcia 
wsparciem w kolejnym roku 
oraz jednostkowych 
wysokości premii 
gwarantowanych na kolejny 
rok, które są niezbędne do 
funkcjonowania 
mechanizmu wsparcia 
energii elektrycznej 
wytworzonej w kogeneracji 
w kolejnym roku 
 

kogeneracji, której sprzedaż 

może zostać objęta premią 

kogeneracyjną oraz premią 

kogeneracyjną 

indywidualną, maksymalną 

moc zainstalowaną 

elektryczną nowych małych 

jednostek kogeneracji lub 

znacznie 

zmodernizowanych małych 

jednostek kogeneracji, 

maksymalne wartości 

jednostkowych premii 

gwarantowanych dla 

jednostek istniejących i 

zmodernizowanych -biorąc 

pod uwagę: 

1) politykę energetyczną 

państwa; 

2) potrzebę ochrony 

środowiska, w tym 

przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniu 

powietrza; 

3) potrzebę efektywnego 

wykorzystania energii 

pierwotnej podczas 

jednoczesnego 

wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła 

użytkowego w 

jednostkach 

kogeneracji; 

4) istotne parametry 

techniczne i 

ekonomiczne 

funkcjonowania 

jednostek kogeneracji; 

5) koszty operacyjne oraz 

dodatkowe koszty 



inwestycyjne 

ponoszone w okresie 

eksploatacji, w którym 

jednostka kogeneracji 

korzysta z systemu 

wsparcia; 

6) koszty inwestycyjne 

ponoszone w okresie 

przygotowania projektu 

i budowy jednostki 

kogeneracji wraz z 

niezbędną 

infrastrukturą 

techniczną; 

7) założenia dotyczące 

technicznych warunków 

pracy jednostki 

kogeneracji, w tym 

sprawności wytwarzania 

energii elektrycznej, 

współczynniki 

wykorzystania 

dostępnej mocy 

elektrycznej, 

współczynniki zużycia 

wytworzonej energii 

elektrycznej na pokrycie 

potrzeb własnych oraz 

na pokrycie strat 

powstających przed 

wprowadzeniem energii 

elektrycznej do sieci; 

koszty kapitału własnego 
wytwórcy energii 
elektrycznej z 
wysokosprawnej 
kogeneracji 

1 2020.10.13 Projekt rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 

Zgodnie z art. 15 ust. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 
2018 r. o promowaniu 

Minister właściwy do spraw 
energii określa, wartości 
referencyjne z podziałem 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska, 

31 
października 
2020 r.  

  



 WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 
 

 

wartości referencyjnych 
dla nowych i znacznie 
zmodernizowanych 
jednostek kogeneracji w 
roku 2021  
 

energii elektrycznej z 
wysokosprawnej 
kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 250, z późn. zm.), 
minister właściwy do spraw 
energii corocznie do dnia 31 
października wydaje 
rozporządzenie, w którym 
określa wartości 
referencyjne niezbędne do 
przeprowadzenia aukcji i 
naborów na premię 
kogeneracyjną  
 

dla nowych jednostek 
kogeneracji oraz znacznie 
zmodernizowanych 
jednostek kogeneracji, 
obowiązujące w kolejnym 
roku kalendarzowym, 
wyrażone w złotych za 1 
MWh, z dokładnością do 
jednego grosza, odrębnie 
dla jednostek kogeneracji: 
opalanych paliwami 
gazowymi, opalanych 
paliwami stałymi, opalanych 
biomasą, innych niż wyżej 
wymienione – biorąc pod 
uwagę istotne parametry 
techniczne i ekonomiczne 
funkcjonowania jednostek 
kogeneracji, koszty 
operacyjne oraz dodatkowe 
koszty inwestycyjne 
ponoszone w okresie 
eksploatacji, w którym 
jednostka kogeneracji 
korzysta ze wsparcia 

Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa  
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