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952 2022.11.28 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie stawek 
opłaty za 
produkty 
jednorazowego 
użytku z 
tworzyw 
sztucznych 
będące 
opakowaniami 

Konieczność opracowania rozporządzenia wynika z 
projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
oraz niektórych innych ustaw (UC73), który 
znajduje się na etapie potwierdzenia przez SKRM. 
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia jest 
niezbędne do realizacji przez przedsiębiorców 
nałożonych na nich ww. projektem ustawy 
obowiązków. Planowane jest, że rozporządzenie 
wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia 

Projekt rozporządzenia określi 
stawki opłat za produkty 
jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych będące 
opakowaniami (pojemniki na 
żywność i kubki na napoje), które 
przedsiębiorca prowadzący 
jednostkę handlu detalicznego, 
hurtowego lub gastronomiczną, 
będzie obowiązany pobrać od 
użytkownika końcowego 
nabywającego te opakowania lub 
napoje lub żywność w tych 
opakowaniach. Przedmiotowy 
obowiązek dotyczy również 
przedsiębiorców pakujących i 
oferujących za pomocą 
urządzenia vendingowego napoje 
lub żywność w wymienionych w 
załączniku nr 6 do ustawy 
produktach jednorazowego 
użytku z tworzyw sztucznych 
będących opakowaniami 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 
 
Robert Chciuk - Dyrektor 
Departamentu Gospodarki 
Odpadami 

Styczeń 
2023 r. 

  

951 2022.11.28 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu  
i Środowiska w 
sprawie stawek 
opłaty na 
pokrycie 
kosztów 
zbierania 
odpadów 
powstałych z 
produktów 
jednorazowego 

Konieczność opracowania rozporządzenia wynika  
z projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
oraz niektórych innych ustaw (UC73), znajduje się 
na etapie potwierdzenie przez Stały Komitet Rady 
Ministrów. Wydanie przedmiotowego 
rozporządzenia jest niezbędne do realizacji przez 
przedsiębiorców nałożonych na nich ww. 
projektem ustawy obowiązków. Planowane jest, że 
rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od 
ogłoszenia 

Projekt rozporządzenia określi 
stawki opłat dla produktów 
jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych, tj. pojemniki na 
żywność, paczki i owijki, 
pojemniki na napoje o 
pojemności do trzech litrów, 
kubki na napoje, lekkie 
plastikowe torby na zakupy, 
wyroby tytoniowe z filtrami 
zawierającymi tworzywa 
sztuczne, a także filtry 
zawierające tworzywa sztuczne 
sprzedawane do używania łącznie 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 
 
Robert Chciuk - Dyrektor 
Departamentu Gospodarki 
Odpadami 

Styczeń 
2023 r. 

  



użytku  
z tworzyw 
sztucznych, w 
tym odpadów 
pozostawionych  
w publicznych 
systemach 
zbierania 
odpadów, 
utrzymania tych 
systemów oraz 
uprzątania, 
transportu  
i przetwarzania 
odpadów 

z wyrobami tytoniowymi, 
chusteczki nawilżane i balony, 
które są niezbędne do obliczenia 
przez przedsiębiorców 
wprowadzających do obrotu ww. 
produkty wysokości corocznej 
opłaty na pokrycie kosztów 
zbierania odpadów powstałych  
z tych produktów, 
pozostawionych w publicznych 
systemach zbierania odpadów, w 
tym na pokrycie kosztów 
utworzenia i utrzymania tych 
systemów, transportu tych 
odpadów i ich przetwarzania,  
a także uprzątania oraz 
transportu i przetwarzania 
odpadów powstałych z 
produktów tego samego rodzaju 
jak odpady powstałe z 
produktów, które wprowadzili do 
obrotu (dotyczy chusteczek 
nawilżanych i balonów) 

950 2022.11.28 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wskaźnika 
emisji gazów 
cieplarnianych 
dla energii 
elektrycznej w 
2023 r. 

Upoważnienie ustawowe zawarte w art. 30ha 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. 
U. 2022 r. poz. 1315, z późn. zm.) stanowi, że 
rozporządzenie będzie wydawane do dnia 31 
grudnia każdego roku 
 

Rozporządzenie określa wskaźnik 
emisji dla energii elektrycznej na 
2023 r. na poziomie 182,1 
gCO2eq/MJ. Wskaźnik będzie 
używany do obliczania 
Narodowego Celu Redukcyjnego, 
czyli minimalnej wartości 
ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia 
paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, 
gazu skroplonego (LPG), 
sprężonego gazu ziemnego 
(CNG), skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) lub oleju do 
silników statków żeglugi 
śródlądowej stosowanych w 
transporcie oraz energii 
elektrycznej stosowanej w 
pojazdach samochodowych, w 
przeliczeniu na jednostkę energii 

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

31 grudnia 
2022 r. 

  

949 2022.11.16 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 

Konieczność wydania projektowanego 
rozporządzenia, wynika z ustawy z dnia 27 
października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych 
mających na celu ograniczenie wysokości cen 

Rozporządzenie określi wzór  
wniosku o wypłatę dodatku dla 
niektórych podmiotów 
niebędących gospodarstwami 

Anna Moskwa - Minister 
Klimatu i Środowiska  
 

Listopad 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2432  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366401
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366401
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366401
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366401
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2432
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2432
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2432


Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosku o 
wypłatę 
dodatku dla 
niektórych 
podmiotów 
niebędących 
gospodarstwam
i domowymi z 
tytułu 
wykorzystywani
a niektórych 
źródeł ciepła 

energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 
odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243), 
zmieniającej m.in. ustawę z dnia 15 września 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.). 
Rozporządzenie powinno wejść w życie jak 
najszybciej z uwagi na zawarty w nim wzór wniosku 
o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i 
biegnący termin na jego składanie. 
Mając na uwadze zapewnienie spójności wniosków 
o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z 
nowymi przepisami ustawy, celowe jest pilne 
ustalenie nowego wzoru tego wniosku 

domowymi z tytułu 
wykorzystywania niektórych 
źródeł ciepła 

Łukasz Tomaszewski - 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

123664
01  

948 2022.11.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
wymagań 
jakościowych 
dla gazu 
skroplonego 
(LPG) 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w 
sprawie wymagań jakościowych dla gazu 
skroplonego (LPG) (Dz. U. 1293) zostało 
opracowane na podstawie normy PN-EN 589:2019-
04 Paliwa do pojazdów samochodowych LPG - 
wymagania i metody badań. Polski komitet 
Normalizacyjny w dniu 25 lipca 2022 r. wycofał 
polską normę PN-EN 589:2019-04 i jednocześnie 
opublikował nową normę PN-EN 589+A1:2022-07, 
w związku z tym nastąpiła konieczność 
dostosowania treści rozporządzenia do wymagań 
nowej normy 

Nowa norma wprowadziła 
zmiany w wymaganiach 
jakościowych dla gazu 
skroplonego (LPG) polegające na 
ustaleniu minimalnego poziomu 
propanu 20% (m/m) oraz 
ustaleniu maksymalnej 
zawartości butadienu 1,3 do 
poziomu 0,09 % (m/m). 
Obecnie zgodnie z 
rozporządzeniem zmienianym 
minimalna zawartość propanu 
wynosi 30% (m/m)  natomiast 
maksymalna zawartość 
butadienu 1,3 ustalona jest na 
poziomie 0,10 % (m/m) 

Piotr Dziadzio - 
Podsekretarz Stanu 

Elżbieta Piskorz - 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ropy i 
Paliw 
Transportowych  

I kwartał 
2023 r. 

  

947 2022.11.08 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska w 
sprawie 
wysokości 
stawek opłaty 
za nadanie 
indywidualnego 
kodu 
identyfikacyjne-
go, uznanie 
kodu oraz ich 
utrzymanie w 
systemie 
teleinformatycz

Ustawa o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083, z późn. 
zm.) (ustawa o elektromobilności), nałożyła 
obowiązek stworzenia Ewidencji Infrastruktury 
Paliw Alternatywnych (rejestr). Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego 
(UDT), który zbiera i publicznie udostępnia 
informacje o stacjach ładowania samochodów 
elektrycznych, stacjach tankowania gazu ziemnego 
oraz wodoru na terenie kraju. Informacje są 
aktualizowane w czasie rzeczywistym i informują 
użytkowników takich pojazdów o dostępności stacji 
oraz aktualnych cenach ładowania i paliw. 
Mając na uwadze wzrost liczby stacji i związane z 
tym koszty prowadzenia Rejestru, nowelizacja 
ustawy o elektromobilności w grudniu 2021 r. 
wprowadziła opłaty za nadania i utrzymanie kodu 

Rosnąca liczba stacji ładowania 
oraz tankowania paliw 
alternatywnych w Polsce 
powoduje, że koszty prowadzenia 
takiego systemu także rosną. Aby 
był on sprawny i na bieżąco 
aktualizowany UDT musi mieć 
możliwość pobierania relatywnie 
niskich opłat, które w roku 2023 
będą wynosić miesięcznie: 10 zł 
od operatora ogólnodostępnej 
stacji ładowania, stacji gazu 
ziemnego lub stacji wodoru, na 
której świadczona jest usługa 
tankowania wodoru oraz 50 zł od 
dostawcy usługi ładowania. 
Stawki są więc takie same jak 

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

Grudzień 
2022 r.  

  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366401
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366401


nym oraz 
terminu 
wnoszenia tej 
opłaty w roku 
2023 
 

w rejestrze. Odpowiednie rozporządzenie zostało 
wydane i zaczęło obowiązywać w marcu 2022 r. 
Art. 41b ust. 5 ustawy o elektromobilności 
zobowiązuje ministra ds. energii do corocznego 
wydawania rzeczonego rozporządzenia – do dnia 
15 grudnia każdego roku – w celu ew. rewizji 
wysokości opłat 
 

obecnie, a ich wysokość została 
skonsultowana z UDT.  
Opłaty pozwolą UDT prowadzić 
profesjonalny i łatwo dostępny 
publiczny rejestr, równocześnie 
nie stanowią znaczącego 
obciążenia dla operatorów stacji 
oraz dostawców usług ładowania 
 

946 2022.10.26 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
weryfikacji 
dotrzymania 
wielkości 
dopuszczalnej 
emisji z 
uwzględnieniem 
niepewności 
pomiarowej 
 

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia 
zawartego w art. 204a ust. 4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.). 
Projektowane rozporządzenie uporządkuje oraz 
ujednolici podejście do uwzględniania niepewności 
towarzyszącej ciągłym pomiarom wielkości emisji 
do powietrza, przy ocenie dotrzymywania wielkości 
dopuszczalnej emisji określanych w pozwoleniach 
zintegrowanych 

Rozporządzenie wskaże, w jakich 
przypadkach uwzględnianie 
niepewności pomiarowej jest 
zasadne, w jaki sposób 
korygować wyniki pomiarów, 
jaka jest maksymalna 
niepewność pomiaru oraz jak 
określić wielkość ewentualnego 
przekroczenia wielkości 
dopuszczalnej emisji. 
Takie działanie wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom 
prowadzących instalacje, którzy 
będą mogli korzystać z jasnych 
regulacji wskazujących, kiedy i na 
jakich zasadach możliwe jest 
korygowanie wyników pomiarów 
w związku z niepewnością 
towarzyszącą uzyskanym 
wartościom. Dodatkowo 
ujednolicone zostaną zasady 
funkcjonowania instalacji 
przemysłowych w Polsce i w 
innych krajach członkowskich UE, 
gdzie niepewność pomiarowa 
uwzględniana jest przy ocenie 
dotrzymywania wielkości emisji 
określonych w pozwoleniach 
 

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

II kwartał 
2023 r. 

  

945 2022.10.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
oświadczenia 
odbiorcy 
uprawnionego 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia 
odbiorcy uprawnionego ma na celu wprowadzenie 
wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego 
zgodnego z treścią przepisów projektu ustawy o 
środkach nadzwyczajnych mających na celu 
ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej 
oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. 
W celu zapewnienia przejrzystości i 

Aby skorzystać z obniżonych cen, 
część odbiorców będzie musiała 
złożyć do swojego sprzedawcy 
energii elektrycznej 
oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik do projektu 
rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie wzoru 

Anna Łukaszewska-
Trzeciakowska – 
Podsekretarz Stanu 
 
Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Listopad 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123662
67  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366267


komunikatywności, celowe jest określenie 
jednolitego wzoru oświadczeń 

oświadczenia odbiorcy 
uprawnionego.  
Wzór oświadczenia obejmuje 
swoim zakresem m.in. dane 
identyfikacyjne odbiorcy 
uprawnionego (albo osoby 
uprawnionej do jego 
reprezentowania), numer punktu 
poboru energii   oraz określenie 
szacowanej części energii 
elektrycznej, która będzie objęta 
ceną maksymalną. 
Mając na względzie brzmienie 
projektu ustawy o środkach 
nadzwyczajnych mających na 
celu ograniczenie wysokości cen 
energii elektrycznej oraz 
wsparciu niektórych odbiorców w 
2023 roku, we wzorze zawarto 
oświadczenie odbiorcy 
uprawnionego o zgodności z 
prawdą wskazanych w 
oświadczeniu danych 

944 2022.10.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
sprawozdania 
wytwórcy 
energii w małej 
instalacji 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”, minister właściwy do spraw klimatu w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
sprawozdania (…) biorąc pod uwagę zakres danych 
(…) oraz konieczność ujednolicenia formy 
przekazywania tych danych.  
Przepisy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o 
zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1873), 
wydłużyły okres sprawozdawczy dla wytwórców 
energii w małych instalacjach z kwartału do pół 
roku. 
Ponadto, zmiana definicji małej instalacji OZE 
spowodowała, że dotychczasowy wzór 
sprawozdania nie zawierał istotnych informacji 
dotyczących rejestracji tego typu instalacji na 
Internetowej Platformie Aukcyjnej  

Ujednolicenie zakresu informacji 
sprawozdawczych z tymi 
zawartymi we wniosku o wpis do 
rejestru wytwórców w małej 
instalacji, które także podlegały 
zmianom po wejściu w życie 
opisanej nowelizacji 

Anna Moskwa – Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Łukasz Tomaszewski – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł Energi 

Listopad 
2022 r. 

  

943 2022.10.14 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 

Art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 
promowaniu energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 
553), nakłada na ministra właściwego do spraw 

Ustalenie stawki opłaty 
kogeneracyjnej na rok 2023 na 
podstawie danych przekazanych 

Anna Łukaszewska-
Trzeciakowska -
Podsekretarz Stanu 
 

30 listopada 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2420  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12365960
https://legislacja.gov.pl/projekt/12365960
https://legislacja.gov.pl/projekt/12365960
https://legislacja.gov.pl/projekt/12365960
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2420
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2420
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2420


Środowiska w 
sprawie 
wysokości 
stawki opłaty 
kogeneracyjnej 
na rok 2023 

energii obowiązek określenia, w drodze 
rozporządzenia, wysokości stawki opłaty 
kogeneracyjnej, która zapewni odpowiednie 
finansowanie mechanizmu wsparcia energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w roku 
2023 

przez Prezesa URE i Zarząd PSE 
SA. 

Grzegorz Tobolczyk -
Dyrektor Departamentu 
Ciepłownictwa 

123659
60  

942 2022.10.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
odstąpienia od 
stosowania 
wymagań 
określonych w 
przepisach 
rozporządzenia 
w sprawie 
wymagań 
jakościowych 
dla paliw 
stałych 

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i prowadzonych 
sankcji, w tym decyzji Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz innych państw o zaprzestaniu importu 
paliw z Rosji, ceny węgla znacząco wzrosły. Wynika 
to z większego zapotrzebowania na węgiel, 
kosztem gazu ziemnego, oraz czasowo mniejszej 
dostępności surowca wynikającej z konieczności 
zapewnienia dostaw węgla z innych niż Rosja 
kierunków. Obecna, wyjątkowa sytuacja wpływa 
bezpośrednio na rynki energetyczne, co powoduje 
ryzyko braku możliwości nabycia przez obywateli 
węgla opałowego, co może się przyczynić do 
wzrostu ubóstwa energetycznego. 

W zaistniałej sytuacji 
geopolitycznej, konflikt za 
wschodnią granicą kraju 
wpływający na zmianę warunków 
zaopatrzenia w paliwa stałe 
zagrażające bezpieczeństwu 
energetycznemu mając na 
względzie interes konsumentów 
oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego 
czy też komfortu cieplnego, 
wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom przygotowano 
projekt rozporządzenia, na 
podstawie art. 6a ustawy z dnia 
26 sierpnia 2006 r. o 
systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw, 
ustanawiający odstępstwo 
od stosowania wymagań 
jakościowych dla paliw stałych 
wprowadzanych do obrotu paliw 
z przeznaczenie do użycia w 
gospodarstwach domowych oraz 
instalacjach spalania o 
nominalnej mocy cieplnej 
mniejszej niż 1 MW. 
Rozporządzenie umożliwi 
wprowadzenia do obrotu paliw 
stałych niespełniających 
wymagań jakościowych w okresie 
od dnia 27 października do dnia 
30 grudnia 2022 r. 
Art. 6a ww. ustawy stanowi, iż w 
przypadku wystąpienia na rynku 
nadzwyczajnych zdarzeń 
skutkujących zmianą warunków 
zaopatrzenia w paliwa stałe, 
powodujące utrudnienia w 
przestrzeganiu wymagań 
jakościowych lub zagrażające 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Agnieszka Sosnowska – 
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza 
i Polityki Miejskiej 

Październik 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123655
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2186  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12365960
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2186


bezpieczeństwu energetycznemu 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
minister właściwy do spraw 
energii w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
klimatu może, w drodze 
rozporządzenia, na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 24 
miesiące, odstąpić od stosowania 
wymagań określonych w 
przepisach wydanych na 
podstawie art. 3a ust. 2 ww. 
ustawy – czyli wymagań 
określonych w rozporządzeniu 
Ministra Energii z dnia 
27 września 2018 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw 
stałych (Dz. U.  poz. 1890) 

941 2022.10.10 
2022.10.19 - 
aktualizacja 
wpisu 

Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu w 
sprawie wzoru 
wniosku o 
wypłatę 
dodatku dla 
gospodarstw 
domowych z 
tytułu 
wykorzystywa-
nia niektórych 
źródeł ciepła  

Wydanie rozporządzenia jest zasadne z uwagi na 
konieczność pilnego uwzględnienia nowego 
brzmienia przepisów ustawy, które zostało 
wprowadzone ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w 2023 roku w związku z 
sytuacją na rynku energii elektrycznej przyjętą 
przez Sejm w dniu 7 października 2022 r. 
Rozporządzenie powinno wejść w życie w tym 
samym dniu co ustawa, z uwagi bliski termin na 
składanie wniosków – 30 listopada br. Mając na 
uwadze zapewnienie spójności wniosków o 
wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z 
nowymi przepisami ustawy, celowa jest pilne 
ustalenie nowego wzoru tego wniosku oraz 
oświadczeń składanych przez osoby reprezentujące 
gospodarstwa domowe 

Rozporządzenie określi nowy 
wzór wniosku o wypłatę dodatku 
dla gospodarstw domowych z 
tytułu wykorzystywania 
niektórych źródeł ciepła 

Anna Moskwa - Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Łukasz Tomaszewski -
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

Październik 
2022 r. 
 
 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123651
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2194  

940 2022.10.10 
2022.10.19 - 
aktualizacja 
wpisu 

Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosku o 
wypłatę 
dodatku dla 
niektórych 
podmiotów 
niebędących 

Konieczność wydania projektowanego 
rozporządzenia (zwanego dalej „projektem 
rozporządzenia”), wynika z przyjętej przez Sejm RP 
w dniu 7 października br. ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w 2023 roku w związku z 
sytuacją na rynku energii elektrycznej, zmieniającej 
m.in. ustawę z dnia 15 września 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 
(Dz. U. poz. 1967). Rozporządzenie powinno wejść 
w życie w tym samym dniu co ustawa, z uwagi na 

Rozporządzenie określi nowy 
wzór wniosku o wypłatę dodatku 
dla niektórych podmiotów 
niebędących gospodarstwami 
domowymi z tytułu 
wykorzystywania niektórych 
źródeł ciepła 

Anna Moskwa - Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Łukasz Tomaszewski -
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

Październik 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123651
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2191  
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gospodarstwa-
mi domowymi z 
tytułu 
wykorzystywa-
nia niektórych 
źródeł ciepła 

zawarty w nim wzór wniosku o wypłatę dodatku 
dla podmiotów wrażliwych i biegnący termin na 
jego składanie. 
Mając na uwadze zapewnienie spójności wniosków 
o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z 
nowymi przepisami ustawy, celowa jest pilne 
ustalenie nowego wzoru tego wniosku oraz 
oświadczeń składanych przez osoby reprezentujące 
podmioty wrażliwych 

939 2022.10.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska w 
sprawie 
udzielania 
pomocy 
publicznej na 
inwestycje w 
obszarze 
energetyki 
w ramach 
Programu 
Fundusze 
Europejskie na 
Infrastrukturę, 
Klimat, 
Środowisko 
2021-2027 

Konieczność opracowania projektu rozporządzenia 
związana jest z rozpoczęciem nowej perspektywy 
finansowej 2021-2027. 
W związku z powyższym celem wydania 
projektowanego rozporządzenia jest ustanowienie 
programu pomocowego umożliwiającego 
przedsiębiorcom uzyskanie pomocy publicznej na 
pokrycie kosztów inwestycyjnych w obszarze 
energetyki w ramach Programu Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 
2021-2027 (Program FEnIKS), bez konieczności 
powiadamiania Komisji Europejskiej o każdym 
przypadku uzyskania takiego wsparcia 
 

Projekt rozporządzenia określa 
szczegółowe przeznaczenie, 
warunki i tryb udzielania 
przedsiębiorcom pomocy 
publicznej, a także podmioty jej 
udzielające na inwestycje w 
obszarze energetyki w ramach 
Programu FEnIKS.  
Pomoc publiczna udzielana 
będzie na inwestycje 
umożliwiające zwiększenie 
efektywności energetycznej, 
służące wytwarzaniu energii w 
wysokosprawnej kogeneracji, 
służące wytwarzaniu energii z 
odnawialnych źródeł energii oraz 
na inwestycje w efektywny 
energetycznie system 
ciepłowniczy i chłodniczy, 
co będzie miało pozytywny 
wpływ na rozwój gospodarczy i 
społeczny całego kraju. 
Jednocześnie projektowane 
rozporządzenie będzie 
instrumentem zachęcającym 
przedsiębiorców do 
podejmowania realizacji 
inwestycji proekologicznych, co 
przyczyni się do realizacji celów 
klimatyczno-energetycznych 
 

Adam Guibourgé-
Czetwertyński – 
Podsekretarz Stanu 
 
Marcin Janiak – Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich 

31 grudnia 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123661
03  

 

938 2022.10.06 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosku o 

Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 
roku w związku z sytuacją na rynku energii 
elektrycznej, minister właściwy do spraw energii 
określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 
wypłatę dodatku elektrycznego, mając na 

Wzór wniosku obejmuje swoim 
zakresem dane dotyczące 
wnioskodawcy i członków jego 
gospodarstwa domowego, w tym 
dane konieczne do jednoznacznej 
identyfikacji (imię, nazwisko, 
PESEL, dane dokumentu 

Anna Łukaszewska-
Trzeciakowska – 
Podsekretarz Stanu 
 
Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123651
51  
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wypłatę 
dodatku 
elektrycznego 

względzie zapewnienie przejrzystości i 
komunikatywności tego wniosku.  
W celu zapewnienia sprawności procesu 
weryfikacji wniosków i wypłacania dodatków przez 
gminy ustawodawca uznał, że zasadne jest 
wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku. 
Wniosek będzie zwierać wszystkie dane i 
informacje niezbędne gminie do jego weryfikacji, 
zgodnie z kryteriami ustawowymi 

potwierdzającego tożsamość). 
Przekazanie tych danych przez 
wnioskodawcę i ich weryfikacja 
przez gminę jest konieczna, w 
szczególności w przypadku, gdy 
pod jednym adresem miejsca 
zamieszkania zamieszkuje więcej 
niż jedno gospodarstwo 
domowe, jeden dodatek 
elektryczny przysługuje dla 
wszystkich gospodarstw 
domowych zamieszkujących pod 
tym adresem.  
We wniosku należy wskazać 
także miejsce zamieszkania, co 
jest istotne przy ustalaniu 
właściwości miejscowej gminy, a 
także numer rachunku 
bankowego, na który ma zostać 
przekazana kwota dodatku. Przez 
rachunek bankowy należy 
rozumieć także rachunek w 
spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej. 
Kluczowe z punktu widzenia 
weryfikacji przez gminę 
przesłanek wypłaty dodatku, o 
których mowa w art. 26 ust. 1 
ustawy, jest zawarcie we wzorze 
wniosku informacji o zasilaniu 
głównego źródła ogrzewania 
energią elektryczną.  
Mając na względzie brzmienie 
art. 33 ust. 4 ustawy, w II części 
wniosku zawarto oświadczenia 
wnioskodawcy o zgodności z 
prawdą wskazanych we wniosku 
danych 

937 2022.10.06 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
określenia ilości 
gazu ziemnego 
wysokometano-

Projekt rozporządzenia stanowi wypełnienie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu wzmocnienia 
bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z 
sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 1723), zgodnie z 
którym minister właściwy do spraw energii może 
określić m.in. w drodze rozporządzenia niższą niż 
określona w art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 10 

Projekt rozporządzenia określa 
na poziomie 30% ilość gazu 
ziemnego wysokometanowego 
wprowadzonego do sieci 
przesyłowej w 2022 i 2023 r., 
którą przedsiębiorstwa 
energetyczne zajmujące się 
obrotem paliwami gazowymi są 
obowiązane sprzedawać za 

Anna Łukaszewska-
Trzeciakowska – 
Podsekretarz Stanu  
 
Aleksandra Świderska – 
Zastępca Dyrektora 
Departament 
Elektroenergetyki i Gazu 
 

Październik 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123661
64  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366164
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366164
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366164
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366164
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366164
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366164


wego 
wprowadzo-
nego do sieci 
przesyłowej w 
2022 i 2023 r. 
przez 
przedsiębior-
stwa 
energetyczne za 
pośrednictwem 
giełd 
towarowych, 
rynku 
organizowane-
go przez 
podmiot 
prowadzący na 
terytorium 
Rzeczypospoli-
tej Polskiej 
rynek 
regulowany lub 
na 
zorganizowanej 
platformie 
obrotu 
prowadzonej 
przez spółkę 
prowadzącą na 
terytorium 
Rzeczypospoli-
tej Polskiej 
giełdę 
towarową  

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ilość gazu 
ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do 
sieci przesyłowej.  
Uzasadnieniem do obniżenia poziomu tzw. obliga 
giełdowego dla gazu ziemnego na lata 2022-2023 
do poziomu 30% jest bezprecedensowa sytuacja na 
rynku gazu ziemnego. Utrzymywanie obliga 
giełdowego na dotychczasowym poziomie nie służy 
zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw. Generuje 
natomiast obowiązek uiszczania wysokich 
depozytów zabezpieczających, które mogą 
zaburzać funkcjonowanie spółek i negatywnie 
wpływać na bezpieczeństwo dostaw. Tymczasowe 
obniżenie poziomu obliga do poziomu 30% 
spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa na rynku 
gazu, dzięki wzmocnieniu kontroli nad 
prowadzonym obrotem. Jednocześnie zachowana 
zostanie transparentność i płynność 
dokonywanych transakcji.  
Jednocześnie, tymczasowe ustanowienie niższego 
poziomu obliga na poziomie 30% zmniejsza 
wolumen gazu podlegający transakcjom 
giełdowym do poziomu gwarantującego 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Nie wpłynie 
to na płynność obrotu giełdowego, ani nie 
zmniejszy transparentności transakcji rynkowych. 
Co istotne, niniejsze rozwiązanie ma charakter 
czasowy, ograniczony do 2022 i 2023 r.  Należy 
również zauważyć, że ustanowienie obliga 
giełdowego na poziomie 30% pozytywnie wpłynie 
na kondycję finansową przedsiębiorstw 
energetycznych, w szczególności w świetle 
wzrostów cen surowca na rynkach europejskich, 
zapewniając im zachowanie płynności i 
benchmarku cenowego. Ponadto jak wynika ze 
sprawozdania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
za 2021 r. udział sprzedaży gazu sieciowego do 
odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach 
domowych wynosi 31%, co oznacza, że obligo 
giełdowe na poziomie 30% będzie wciąż pokrywało 
ich zapotrzebowanie  

 

pośrednictwem m.in.  giełdy 
towarowej 

936 2022.09.13 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 

Upoważnienie ustawowe zwarte w art. 26 ust. 24 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 

Projektowane rozporządzenie 
określi wzór wniosku o wypłatę 
dodatku dla niektórych 
podmiotów niebędących 

Ireneusz Zyska - Sekretarz 
Stanu  
 

Wrzesień 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1976  
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Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosku o 
wypłatę 
dodatku dla 
niektórych 
podmiotów 
niebędących 
gospodarstwam
i domowymi z 
tytułu 
wykorzystywa-
nia niektórych 
źródeł ciepła 

rynku paliw (toczą się prace parlamentarne – 
poprawki Senatu). 
W celu zapewnienia przejrzystości i 
komunikatywności, celowe jest wprowadzenie 
rozporządzenia, które określi jednolity wzór 
wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów 
wrażliwych do zastosowania przez wszystkie 
gminy.  
Przygotowanie jednakowego wzoru tego wniosku 
dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się do 
odciążenia samorządów z konieczności 
podejmowania indywidulanych uchwał przez rady 
gmin w tej sprawie. Jednocześnie działanie to 
przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat 
dodatku dla podmiotów wrażliwych 

gospodarstwami domowymi z 
tytułu wykorzystywania 
niektórych źródeł ciepła 

Łukasz Tomaszewski - 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

123641
00  

935 2022.09.13 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosku o 
wypłatę 
dodatku dla 
gospodarstw 
domowych z 
tytułu 
wykorzystywa-
nia niektórych 
źródeł ciepła 

Upoważnienie ustawowe zwarte w art. 24 ust. 29 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw (toczą się prace parlamentarne – 
poprawki Senatu). 
W celu zapewnienia przejrzystości i 
komunikatywności, celowe jest wprowadzenie 
rozporządzenia, które określi jednolity wzór 
wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych do zastosowania przez wszystkie gminy.  
Przygotowanie jednakowego wzoru tego wniosku 
dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się do 
odciążenia samorządów z konieczności 
podejmowania indywidulanych uchwał przez rady 
gmin w tej sprawie. Jednocześnie działanie to 
przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat 
dodatku dla gospodarstw domowych 

Projektowane rozporządzenie 
określi wzór wniosku o wypłatę 
dodatku dla gospodarstw 
domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych 
źródeł ciepła 
 

Ireneusz Zyska - Sekretarz 
Stanu  
 
Łukasz Tomaszewski - 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

Wrzesień 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123641
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1974  

934 2022.09.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
udzielenia 
pomocy na 
rozwój 
technologii 
wodorowych 
oraz 
infrastruktury 
współtowarzy-
szącej w ramach 

Projekt stanowi uzupełnienie podstawy prawnej do 
wydatkowania środków z Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). 
Jest wykonaniem upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 14lc ustawy z dnia 6 grudnia 2006 
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.). W zakresie, w 
jakim w ramach planu rozwojowego (KPO) jest 
udzielana pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zastosowanie mają szczegółowe warunki i tryb 
udzielania pomocy. Oznacza to, że w przypadku, 
kiedy środki planu rozwojowego są wydatkowane 
jako ww. pomoc potrzebna jest podstawa prawna 
umożliwiająca jej udzielenie 

Przewiduje się, umożliwienie 
realizacji wiązki inwestycji KPO 
pn.: „B2.1.1: Inwestycje w 
technologie wodorowe, 
wytwarzanie, magazynowanie i 
transport wodoru”, w tym: 
1) budowę i oddanie do użytki 

ogólnodostępnych stacji 
tankowania wodoru; 

2) zaprojektowanie, budowę 
demonstratora oraz wdrożenie 
i komercjalizację projektów 
innowacyjnych jednostek 
transportowych napędzanych 
wodorem; 

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

I kwartał 
2023 r. 
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Krajowego 
Planu 
Odbudowy i 
Zwiększania 
Odporności 

3) powstanie infrastruktury do 
produkcji odnawialnego 
wodoru odnawialnego z 
wykorzystaniem 
elektrolizerów. 

Pomoc publiczna będzie 
udzielana zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji (UE) 
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.U. L 
187 z 26.6.2014, s. 1, z późn. zm.) 
w zakresie określonym w KPO i 
na zasadach szczegółowo 
określonych w projektowanym 
rozporządzeniu (m.in. wskazany 
zostanie zakres kosztów 
kwalifikowanych oraz 
intensywność udzielanej pomocy, 
podmioty udzielające pomocy, 
podmioty uprawnione do 
skorzystania z pomocy, sposób 
wnioskowania o pomoc i zasady 
przyznawania pomocy) 

933 2022.09.09 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie zakresu 
i sposobu 
przekazywania 
informacji 
dotyczących 
zanieczyszcze-
nia powietrza 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego, określonego w art. 94 
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska, w związku ze zmianą 
brzmienia art. 94 (art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 
2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1576). 
Ww. przepis stanowi upoważnienie dla ministra 
właściwego do spraw klimatu, do określenia w 
drodze rozporządzenia zakresu i sposobu 
przekazywania informacji, o których mowa w ust. 
1f–2a i 2c, biorąc pod uwagę konieczność ich 
przekazywania i gromadzenia na potrzeby krajowe 
i zobowiązań międzynarodowych oraz 
powiadamiania o wystąpieniu przekroczenia 
poziomu alarmowego, informowania, 
dopuszczalnego lub docelowego substancji w 
powietrzu 

Projekt rozporządzenia 
doprecyzowuje zakres 
przekazywanych przez zarząd 
województwa informacji o 
uchwale sejmiku województwa 
w sprawie aktualizacji programu 
ochrony powietrza, a także 
określa zakres i układ 
sprawozdania okresowego oraz 
sprawozdania końcowego z 
realizacji programu ochrony 
powietrza, i jego aktualizacji, a 
także planu działań 
krótkoterminowych, które będą 
przekazywać wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta oraz starosta, 
w zakresie swojej właściwości, do 
właściwego zarządu 
województwa oraz właściwego 
wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska 

Małgorzata Golińska - 
Sekretarz Stanu  
 
Agnieszka Sosnowska - 
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej 

Do dnia 10 
lutego 
2023 r. 

  



932 2022.09.07 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosków o 
wypłatę 
rekompensaty i 
o rozliczenie 
rekompensaty 
składanych 
przez 
wytwórców 
ciepła 
stosujących 
średnią cenę 
wytwarzania 
ciepła z 
rekompensatą 

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z 
sytuacją na rynku paliw, na podstawie art. 16 
wprowadza na rzecz przedsiębiorstw 
energetycznych wytwarzających ciepło na potrzeby 
gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności 
publicznej wzory wniosków o wypłatę 
rekompensaty i o rozliczenie rekompensat, 
składanych przez wytwórców ciepła stosujących 
średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą. 
Konieczne jest wprowadzenie jednolitych wzorów 
wniosków o wypłatę i rozliczenie rekompensat, w 
celu usprawnienia wypłat i rozliczeń 

Mając na uwadze zapewnienie 
przejrzystości i komunikatywności, 
celowe jest określenie wzoru 
wniosków o wypłatę 
rekompensaty i o rozliczenie 
rekompensat składanych przez 
wytwórców ciepła stosujących 
średnią cenę wytwarzania ciepła 
z rekompensatą. Przygotowanie 
jednolitych wzorów dla wszystkich 
wytwórców ciepła w Polsce 
przyczyni się do odciążenia 
podmiotów wypłacających 
rekompensaty tj. Zarządcy 
Rozliczeń oraz gmin z konieczności 
podejmowania indywidulanych 
uchwał w tej sprawie i 
wyeliminuje stosowanie różnych 
wzorów. Jednocześnie działanie to 
przyspieszy proces uruchomienia 
systemu wnioskowania o wypłaty i 
rozliczanie rekompensat 

Anna Łukaszewska-
Trzeciakowska – 
Podsekretarz Stanu 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

Wrzesień 
2022 r. 
 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123641
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1977  

931 2022.09.06 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzorów 
oświadczeń 
składanych 
przez 
odbiorców 
ciepła 
niebędących 
gospodarstwa-
mi domowymi 
w celu 
skorzystania ze 
szczególnych 
rozwiązań w 
związku z 
sytuacją na 
rynku paliw 

W celu zapewnienia przejrzystości i 
komunikatywności, celowe jest wprowadzenie 
rozporządzenia, które określi jednolity wzór 
oświadczeń, o których mowa w art. 9 projektu 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw 

Projekt stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 9 projektu 
ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w 
związku z sytuacją na rynku 
paliw, która wprowadza 
szczególne rozwiązania 
osłonowe, które umożliwiają 
podjęcie działań 
minimalizujących negatywne 
skutki społeczno-gospodarcze 
związane z nagłym, gwałtownym 
wzrostem cen ciepła na rynku 
paliw. Celem tych działań jest 
wzmocnienie ochrony odbiorców 
ciepła szczególnie narażonych na 
skutki wzrostu cen, w tym 
odbiorców realizujących zadania 
z zakresu użyteczności publicznej.  
W art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 
ww. ustawy uregulowano, że 
wskazani tam odbiorcy ciepła w 
celu umożliwienia stosowania 

Anna Łukaszewska-
Trzeciakowska – 
Podsekretarz Stanu 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

Wrzesień 
2022 r. 
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.gov.pl/
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średniej ceny wytwarzanego 
ciepła z rekompensatą, składają 
sprzedawcy ciepła oświadczenie. 
Mając na względzie zapewnienie 
przejrzystości i 
komunikatywności tych 
oświadczeń oraz potrzebę 
ujednolicenia ich formy minister 
właściwy do spraw energii w 
drodze rozporządzenia określi 
wzory tych oświadczeń  

930 2022.09.06 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
udzielania 
pomocy 
publicznej na  
inwestycje w 
źródła ciepła 
(chłodu) 
w systemach 
ciepłowniczych 
w ramach 
Krajowego 
Planu 
Odbudowy 
i Zwiększania 
Odporności 

Koniczność opracowania projektu rozporządzenia 
związana jest z rozpoczęciem nowej perspektywy 
finansowej 2021-2027.  
W związku z powyższym opracowanie 
przedmiotowego projektu ma na celu zapewnienie 
podstawy prawnej dla udzielania podmiotom 
pomocy publicznej na inwestycje w układy 
wysokosprawnej kogeneracji oraz na inwestycje w 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w 
ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności. 
Udzielanie pomocy inwestycyjnej w ramach 
rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na 
rozwój gospodarczy i społeczny całego kraju 

Projekt rozporządzenia określa 
szczegółowe przeznaczenie, 
warunki i tryb udzielania 
przedsiębiorcom, w ramach 
Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększania Odporności pomocy 
publicznej na projekty 
inwestycyjne dotyczące układów 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
propagowania energii ze źródeł 
odnawialnych, a także podmioty 
udzielające tej pomocy.  
Wskazane powyżej projekty 
inwestycyjne będą realizowane 
w ramach inwestycji pn. B1.1.1. 
Inwestycje w źródła ciepła 
(chłodu) w systemach 
ciepłowniczych, co wpłynie na 
rozwój i modernizację systemów 
ciepłowniczych na cele 
komunalno-bytowe 
 

Adam Guibourgé-
Czetwertyński – 
Podsekretarz Stanu 
 
Marcin Janiak – Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich 

31 grudnia 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123649
07  

 

929 2022.09.06 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
sposobu 
prowadzenia 
rozliczeń oraz 
bilansowania 
systemu 
przesyłowego 
gazowego w 
okresie 

Ustawa 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 
zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1537 i 1723) (ustawa o zapasach), nakłada na 
przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek 
tworzenia i utrzymywania zapasów gazu ziemnego 
na wypadek wystąpienia zakłóceń w jego 
dostarczaniu. Uruchomienie zapasów 
obowiązkowych może mieć miejsce w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa - 
co skutkuje następczą koniecznością zbilansowania 
systemu przesyłowego. Jakkolwiek zasady 

Celem rozporządzenia jest 
określenie szczegółów 
dotyczących sposobu (1) 
prowadzenia rozliczeń za 
uruchomione zapasy 
obowiązkowe gazu ziemnego 
oraz kalkulacji ceny za paliwa 
gazowe stosowanej do tych 
rozliczeń, oraz (2) bilansowania 
systemu przesyłowego gazowego 
i prowadzenia rozliczeń z tytułu 
jego niezbilansowania w okresie 
uruchomienia zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego  

Anna Łukaszewska-
Trzeciakowska – 
Podsekretarz Stanu  
 
Aleksandra Świderska – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Październik 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123648
56  
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uruchomienia 
zapasów 
obowiązkowych 
gazu ziemnego 
oraz w okresie 
wprowadzenia 
ograniczeń w 
poborze gazu 
ziemnego 

bilansowania systemu gazowego wynikają z treści 
rozporządzenia nr 312/2014 (NC BAL), to jednak 
koniecznym jest przygotowanie na szczeblu 
krajowym rozwiązań, które będą dostosowane do 
sytuacji kryzysowej i wynikającej z niej konieczności 
zbilansowania systemu w warunkach 
odbiegających od normalnych. Temu celowi ma 
służyć wydanie rozporządzenia stanowiącego 
wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 
521 ust. 4 ustawy o zapasach 

oraz w okresie wprowadzenia 
ograniczeń 

928 2022.08.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
maksymalnej 
ilości i wartości 
energii 
elektrycznej z 
wysokospra-
wnej 
kogeneracji 
objętej 
wsparciem oraz 
jednostkowych 
wysokości 
premii 
gwarantowanej 
w roku 2023 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o promowaniu 
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 
minister właściwy do spraw energii corocznie do 
dnia 31 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 

Minister właściwy do spraw 
energii określa, w drodze 
rozporządzenia, w terminie do 
dnia 31 października każdego 
roku na kolejny rok (m.in.): 
1) maksymalną ilość wartość 

energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji, 
której sprzedaż może zostać 
objęta premią kogeneracyjną 
oraz premią kogeneracyjną 
indywidualną; 

2) maksymalną moc 
zainstalowaną elektryczną 
nowych małych jednostek 
kogeneracji lub znacznie 
zmodernizowanych małych 
jednostek kogeneracji 

3) 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; 

Anna Łukaszewska-
Trzeciakowska - 
Podsekretarz Stanu 
 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa  

31 
października 
2022 r. 
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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; 

8) koszty kapitału własnego 
wytwórcy energii 
elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji 

927 2022.08.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wartości 
referencyjnych 
dla nowych i 
znacznie 
zmodernizowa-

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o promowaniu 
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 
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  

Minister właściwy do spraw 
energii określa, wartości 
referencyjne z podziałem 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: 

Anna Łukaszewska-
Trzeciakowska - 
Podsekretarz Stanu 
 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa  

31 
października 
2022 r. 
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nych jednostek 
kogeneracji w 
roku 2023 

1) opalanych paliwami 
gazowymi, 

2) opalanych paliwami stałymi, 
3) opalanych biomasą, 
4) 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 

926 2022.08.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
ustanowienia 
planu ochrony 
dla 
Drawieńskiego 
Parku 
Narodowego 

Plan ochrony parku narodowego stanowi 
podstawowy dokument w zakresie wykonywania 
ochrony zasobów, tworów i składników przyrody 
parku narodowego. Plan ochrony wdraża również 
konieczne środki ochronne dla obszarów sieci 
Natura 2000, które pokrywają się z obszarem parku 
narodowego 

Istotą rozwiązań jest zapewnienie 
skutecznych, trwałych i 
dostosowanych do wymagań 
zasobów, tworów i składników 
przyrody Wigierskiego Parku 
Narodowego, środków ochrony 
przyrody. Dokument określa cele 
ochrony, identyfikuje zagrożenia 
oraz określa metody ich 
eliminacji, wdraża działania 
ochronne oraz definiuje wytyczne 
dla planowania przestrzennego. 
Dokument obejmuje również 
określenie miejsc 
udostępnionych i wskazuje gdzie 
może być wykonywana 
działalność gospodarcza. Ponadto 
dokument reguluje zagadnienia 
związane z utrzymaniem lub 
przywróceniem właściwego stanu 
ochrony przedmiotów ochrony 
obszarów Natura 2000 Lasy 
Puszczy nad Drawą i Uroczyska 
Puszczy Drawskiej 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Aleksandra Bodnar – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2023 r. 

  

925 2022.08.18 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
odstąpienia od 
stosowania 
wymagań 

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i 
wprowadzonych sankcji, w tym decyzji Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw o 
zaprzestaniu importu paliw z Rosji, ceny węgla 
znacząco wzrosły. Wynika to z większego 
zapotrzebowania na węgiel, kosztem gazu 
ziemnego, oraz czasowo mniejszej dostępności 
surowca wynikającej z konieczności zapewnienia 
dostaw węgla z innych niż Rosja kierunków. 

W zaistniałej sytuacji 
geopolitycznej, konflikt za 
wschodnią granicą kraju 
wpływający na zmianę warunków 
zaopatrzenia w paliwa 
stałe zagrażające bezpieczeństwu 
energetycznemu mając na 
względzie interes konsumentów 
oraz zapewnienie 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Agnieszka Sosnowska –
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej 
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określonych w 
przepisach 
rozporządzenia 
w sprawie 
wymagań 
jakościowych 
dla paliw 
stałych 
 

Obecna, wyjątkowa sytuacja wpływa bezpośrednio 
na rynki energetyczne, co powoduje ryzyko braku 
możliwości nabycia przez obywateli węgla 
opałowego, co może się przyczynić do wzrostu 
ubóstwa energetycznego 
 

bezpieczeństwa energetycznego 
czy też komfortu cieplnego, 
wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom przygotowano 
projekt rozporządzenia, na 
podstawie art. 6a ustawy z dnia 
26 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw, ustanawiający 
odstępstwo od stosowania 
wymagań jakościowych dla paliw 
stałych wprowadzanych do 
obrotu paliw z przeznaczenie do 
użycia w gospodarstwach 
domowych oraz instalacjach 
spalania o nominalnej mocy 
cieplnej mniejszej niż 1 MW. 
Art. 6a ww. ustawy stanowi, iż w 
przypadku wystąpienia na rynku 
nadzwyczajnych zdarzeń 
skutkujących zmianą warunków 
zaopatrzenia w paliwa stałe, 
powodujące utrudnienia w 
przestrzeganiu wymagań 
jakościowych lub zagrażające 
bezpieczeństwu energetycznemu 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
minister właściwy do spraw 
energii w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
klimatu może, w drodze 
rozporządzenia, na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni, 
odstąpić od stosowania wymagań 
określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 3a 
ust. 2 ww. ustawy – czyli 
wymagań określonych w 
rozporządzeniu Ministra Energii z 
dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1890) 

924 2022.08.09 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 

Zgodnie z art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2022 r. o dodatku węglowym, minister właściwy do 
spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, 

Wzór wniosku obejmuje swoim 
zakresem dane dotyczące 
wnioskodawcy i członków jego 
gospodarstwa domowego, w tym 

Anna Łukaszewska-
Trzeciakowska –
Podsekretarz Stanu 
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Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosku o 
wypłatę 
dodatku 
węglowego 

mając na względzie zapewnienie przejrzystości i 
komunikatywności tego wniosku.  
W celu zapewnienia sprawności procesu 
weryfikacji wniosków i wypłacania dodatków przez 
gminy ustawodawca uznał, że zasadne jest 
wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku. 
Wniosek będzie zwierać wszystkie dane i 
informacje niezbędne gminie do jego weryfikacji, 
zgodnie z kryteriami ustawowymi 

dane konieczne do jednoznacznej 
identyfikacji (imię, nazwisko, 
PESEL, dane dokumentu 
potwierdzającego tożsamość). 
Przekazanie tych danych przez 
wnioskodawcę i ich weryfikacja 
przez gminę jest konieczna, w 
szczególności z uwagi na fakt, iż 
jednemu gospodarstwu 
domowemu przysługuje jeden 
dodatek  węglowy.  
We wniosku należy wskazać 
także miejsce zamieszkania, co 
jest istotne przy ustalaniu 
właściwości miejscowej gminy, a 
także numer rachunku 
bankowego, na który ma zostać 
przekazana kwota dodatku. Przez 
rachunek bankowy należy 
rozumieć także rachunek w 
spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej. 
Kluczowe z punktu widzenia 
weryfikacji przez gminę 
przesłanek wypłaty dodatku, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 
ustawy, jest zawarcie we wzorze 
wniosku informacji o głównym 
źródle ogrzewania na paliwo 
stałe. Mając na względzie 
brzmienie art. 3 ust. 4 ustawy, w 
II części wzoru wniosku zawarto 
oświadczenia wnioskodawcy o 
zgodności z prawdą wskazanych 
we wniosku danych i informacji.  

Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

ustawy z 
dnia 5 
sierpnia 
2022 r. o 
dodatku 
węglowym 

123628
50  

923 2022.08.08 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska w 
sprawie 
szczegółowych 
wymagań 
technicznych 
dla stacji gazu 
ziemnego 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29 
ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1083, z późn. zm.) 
 

Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 2 
grudnia 2021 r. o zmianie ustawy 
o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2269) wprowadził zmiany 
mające na celu objęcie badaniami 
technicznymi, w zakresie 
bezpiecznej eksploatacji, 
naprawy i modernizacji, stacje 
gazu ziemnego zainstalowane na 
obszarach kolejowych, 

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

I kw. 2023 r. https://l
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bocznicach kolejowych, na 
terenie portów i przystani 
morskich oraz żeglugi 
śródlądowej. Wynika to z 
konieczności zapewnienia 
bezpiecznej eksploatacji, 
naprawy i modernizacji 
wszystkich funkcjonujących stacji 
gazu ziemnego.  
Dotychczasowe przepisy 
wykonawcze wydane na 
podstawie art. 29 ust. 1 
ustawy zmienianej w art. 1 
zachowują moc do dnia wejścia w 
życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 29 
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, jednak nie 
dłużej niż przez 18 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy, i mogą być zmieniane na 
podstawie art. 29 ust. 1 
ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą. 

922 2022.08.03 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
sposobu 
prowadzenia 
oceny 
zanieczyszcze-
nia powierzchni 
ziemi 

Nowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 16 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2021 r. poz. 741, z poźn. zm.) dokonało zmiany w 
nazwach klas przeznaczenia terenu oraz ich 
symbolach, które nie pokrywają się informacjami w 
tym zakresie zawartymi w dotychczas  
obowiązującymi, tj. zawartymi w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. poz. 1587), które utraciło 
moc 

1. Wprowadzenie 
obowiązujących oznaczeń i 
klasyfikacji (symboli) odnośnie 
sposobu użytkowania terenu  
zgodnie z przeznaczeniem terenu 
wskazanym w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego, zawartych  
w obowiązującym od dnia 24 
grudnia 2021 r.,  rozporządzeniu  
Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 17 grudnia 2021 r. w 
sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego (§3 ust. 4). 
2. Doprecyzowanie kwestii 
kwalifikacji terenu do 
odpowiedniej grupy gruntów w 
przypadku terenów o mieszanym 
sposobie użytkowania. 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 
 
Robert Chciuk – Dyrektor 
Departamentu Gospodarki 
Odpadami 
 
Adrianna Chmiel - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

IV kwartał 
2023 r. 

  



3. Weryfikację kryteriów 
decyzyjnych, dopuszczalnych 
wartości ryzyka, na potrzeby 
wyznaczenia dopuszczalnych 
zawartości w glebie i ziemi 
substancji powodujących ryzyko 
innej niż wskazana w załączniku 1 
rozp. ws. ceny zanieczyszczenia  
zgodnie z aktualną wiedzą 
ekspercką (§4). 
4. Doprecyzowanie przepisów 
dotyczących badań 
wodoprzepuszczalności gleby i 
ziemi oraz badań odczynu gleby i 
ziemi. 
5. Zmianę dopuszczalnych 
poziomów zawartości substancji 
powodujących ryzyko w glebie i 
ziemi określonych dla głębokości 
0-0,25 m ppt wymienionych 
w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi,  dla zanieczyszczeń z grupy 
WWA, zgodnie z aktualną wiedzą 
ekspercką. 
6. Dodanie odesłań do przepisów 
dotyczących badania wód 
gruntowych 

921 2022.08.03 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wykroczeń, za 
które 
inspektorzy 
Inspekcji 
Ochrony 
Środowiska są 
uprawnieni do 
nakładania 
grzywien w 
drodze 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie wykroczeń, za które 
inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są 
uprawnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego stanowi realizację upoważnienia 
zawartego w art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124)(kpw). 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1070)(ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska), do 
zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy 
kontrola podmiotów korzystających ze środowiska 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973, z późn. zm.) i ściganie przestępstw przeciwko 
środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz 

W celu zapewnienia możliwości 
pełnego wykonywania 
uprawnień, wskazanych w pkt 1 
OSR, zasadne jest określenie, w 
formie rozporządzenia, zakresu 
wykroczeń, za których 
popełnienie nakładane są przez 
inspektorów Inspekcji Ochrony 
Środowiska grzywny w drodze 
mandatu karnego, a także 
warunki i sposób wydawania 
upoważnień do nakładania 
grzywien. 
W § 2 rozporządzenia zostaną 
wskazane wykroczenia m.in. z: 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 
 
Michał Mistrzak - Główny 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 

wrzesień/ 
październik 
2022 r. 
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mandatu 
karnego 

wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i 
właściwych ustawach, w tym wnoszenie i 
popieranie aktów oskarżenia Mając na uwadze 
charakter tych uprawnień i ich znaczenie dla 
ochrony środowiska, ustawodawca przypisał 
Inspekcji Ochrony Środowiska możliwość 
prowadzenia postępowań mandatowych. Pełna 
realizacja ww. uprawnień wymaga wprowadzenia 
także odrębnej regulacji na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia. Brak 
takiego instrumentu znacznie utrudnia działalność 
Inspekcji Ochrony Środowiska, jak również wpływa 
na małą skuteczność egzekwowania przepisów 
właściwych ustaw. Projektodawca dąży do ochrony 
środowiska naturalnego przed szkodliwymi 
działaniami, spełniającymi znamiona wykroczeń 
przeciwko środowisku czego wyrazem są 
rozwiązania prezentowane w projektowanym 
rozporządzeniu 

poz. 2233, z późn. zm.), ustawy z 
dnia 13 czerwca 2013 r. o 
gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. 
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973, z późn. zm.), ustawy z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2056), ustawy z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o bateriach i 
akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1113), ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 699, z późn. 
zm.).  
Uwzględnienie ww. propozycji 
zwiększy efektywność działań 
kontrolnych Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Ponadto będzie 
miało wpływ na wzrost 
dochodów budżetu państwa w 
przypadku przyjęcia mandatu. Z 
drugiej strony w przypadku 
odmowy przyjęcia mandatu 
karnego umożliwi skierowanie 
wniosku o ukaranie do sądu, co 
zdecydowanie ułatwi 
egzekwowanie naruszeń prawa 
stwierdzonych przez inspektorów 
Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Przedstawione zmiany mają na 
celu realizację konstytucyjnego 
obowiązku ochrony środowiska 
przez władze publiczne. Zakłada 
się, że zmiana przepisów 
spowoduje zmniejszenie liczby 
spraw, prowadzonych przez sądy. 
Powyższy problem można 
rozwiązać jedynie poprzez 
działanie legislacyjne, tj. 
opracowanie projektu 
rozporządzenia stanowiącego 
realizację delegacji ustawowej 



zawartej w przepisie art. 95 § 4 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 
– Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1124) 

920 2022.08.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
nadania statutu 
Parkowi 
Narodowemu 
„Ujście Warty” z 
siedzibą w 
Chyrzynie 
 

Obowiązujący statut nie odzwierciedla wszystkich 
aktualnych potrzeb faktycznych Parku Narodowego 
„ujście Warty”. 
Zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu 
Parkowi Narodowemu „Ujście Warty” z siedzibą w 
Chyrzynie (Dz. U. poz. 295) dotyczy struktury 
organizacyjnej parku i jest związana ze zmianami 
organizacyjnymi wynikającymi z rozwoju struktur 
ww. państwowej osoby prawnej, w celu 
efektywniejszej realizacji zadań ochronnych. W 
Parku Narodowym „Ujście Warty” po blisko 
dziewięciu latach od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia w sprawie nadania statutu, zaszły 
istotne zmiany w realizowanych zadaniach. 
Złożoność warunków przyrodniczych, w tym coraz 
częstsze występowanie zjawisk ekstremalnych oraz 
społeczno-gospodarczych, stawiają przed Parkiem 
coraz większe wyzwania, m.in. na polu gospodarki 
przestrzennej, zagrożenia urbanizacją, gospodarki 
nieruchomościami, czy gospodarki wodnej, co 
wiąże się z koniecznością sprecyzowania podziału 
zadań i zakresu odpowiedzialności poszczególnych 
komórek organizacyjnych, w założeniu mającego 
doprowadzić do podniesienia efektywności 
realizowanych przez nie zadań. Wobec powyższego 
zasadne jest uporządkowanie realizowanych przez 
Park działań przez sprecyzowanie i dostosowanie 
jego struktury organizacyjnej do zmieniających się 
warunków i wzrastającej liczby realizowanych 
zadań.  
Dokonać tego można m. in. przez powołanie w 
miejsce Zespołu do spraw Ochrony Przyrody 
i Monitoringu – bardziej precyzyjnej i intuicyjnej 
zadaniowo struktury w postaci dwóch 
samodzielnych jednostek organizacyjnych: Zespołu 
do spraw Zarządzania Ochroną Przyrody oraz 
Zespołu do spraw Monitoringu Przyrodniczego 
i Badań Naukowych. Jednocześnie z uwagi na 
zwiększającą się liczbę obowiązków nakładanych 
przepisami prawa w zakresie administrowania 
i zarządzania państwowymi osobami prawnymi, 

Zmiana struktury organizacyjnej 
Parku pozwoli na bardziej 
sprawne i efektywne 
realizowanie zadań ustawowych, 
zarówno w kontekście 
merytorycznym jak 
i administracyjnym. 
Zaproponowana zmiana 
dotycząca organizacji 
wewnętrznej ma na celu 
uporządkowanie organizacji 
pracy i funkcjonowania Parku, 
dostosowując ją do aktualnych 
zadań i warunków wynikających 
z wprowadzanych przepisów 
prawa 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 
 
Aleksandra Bodnar – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

  



zasadna jest modyfikacja dotychczasowej struktury 
jednostki Zespołu do spraw Administracyjnych 
przez utworzenie Zespołu do spraw Zarządzania 
i Administracji, którego struktura będzie bardziej 
odpowiadała zwiększonym potrzebom w 
omawianym zakresie. Pojęcie „administrowania” 
jako pojęcie węższe od „zarządzania”, nie 
odpowiada bowiem dedykowanym i planowanym 
zadaniom przypisanym ww. Zespołowi. 
Dotychczasowe wyodrębnienie organizacyjne 
„obwodów ochronnych” jako samodzielnej 
jednostki organizacyjnej, nie sprawdziło się z uwagi 
na wątpliwości w zakresie podległości tej jednostki 
w strukturze organizacyjnej. Dotychczas, obwody 
ochronne oraz kierujący nimi konserwatorzy 
obwodów ochronnych, podlegali bezpośrednio 
Dyrektorowi Parku, natomiast w celu usprawnienia 
realizacji zadań realizowali polecenia kierownika 
zespołu ds. ochrony przyrody i monitoringu, co 
w konsekwencji mogło powodować pewne 
niejasności w zakresie podległości konserwatorów 
obwodów ochronnych i rozliczania wykonywania 
przez nich obowiązków. W proponowanej 
strukturze wątpliwości te zostają usunięte, 
albowiem wskazano, że ww. jednostki wchodzą w 
skład Zespołu do spraw Zarządzania Ochroną 
Przyrody, a zatem konserwatorzy poszczególnych 
obwodów podlegają służbowo bezpośrednio 
zastępcy dyrektora Parku, który jest 
odpowiedzialny za pracę całego zespołu. 
Wnioskowana zmiana ma na celu zmianę 
umiejscowienia obwodów ochronnych w 
strukturze organizacyjnej, nie ich likwidację. 
Podział obszaru Parku na obwody ochronne 
zostanie zachowany. 
W sferze społecznej Park doskonali działalność 
edukacyjną, komunikację z otoczeniem oraz 
udostępnianie turystyczne zasobów Parku. 
Wynikiem tego jest m.in. rozpoczęcie 
funkcjonowania Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego 
w Słońsku, zwanego dalej „OME” wraz z zapleczem 
administracyjnym oraz technicznym. Zarządzanie 
OME i realizacja zadań związanych z edukacją, 
komunikacją i udostępnieniem, wiąże się 
z koniecznością dokonania zmian organizacyjnych 
przez utworzenie komórki organizacyjnej 
zajmującej się tymi zagadnieniami. Wobec 



powyższego w planowanej strukturze 
organizacyjnej Parku wyodrębniono komórkę 
organizacyjną odpowiedzialną za funkcjonowanie 
ww. ośrodka tj. Zespół do spraw Ośrodka 
Muzealno-Edukacyjnego. W pozostałym zakresie 
proponuje się pozostawienie dotychczasowej 
struktury organizacyjnej tj. Zespołu do spraw 
Edukacji Przyrodniczej i Udostępniania, Zespołu do 
spraw Finansowo-Księgowych, Samodzielnego 
Stanowiska do spraw Obsługi Sekretariatu 
i Archiwum, albowiem w funkcjonowaniu tych 
jednostek nie stwierdzono problemów o 
charakterze strukturalno-organizacyjnym. W 
związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi 
nie jest planowane zmniejszenie bądź zwiększenie 
zatrudnienia 
 

919 2022.07.25 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
sposobu 
pobierania 
próbek wodoru 

Obecnie w polskim porządku prawnym brakuje 
określonych metod pobierania próbek wodoru, co 
uniemożliwia funkcjonowanie wodoru w systemie 
monitorowania i kontroli paliw. Przyjęcie projektu 
będzie stanowiło wykonanie upoważnienia 
ustawowego wynikającego z art. 25c ustawy o 
systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw 

Określenie sposobu pobierania 
próbek wodoru w oparciu o 
dostępną wiedze i najlepszą 
praktykę, co pozwoli 
producentom wodoru na 
pobieranie próbek wodoru do 
badań i wystawienie certyfikatu 
jakości wodoru zgodnie z art. 25a 
ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw 

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

1 stycznia 
2023 r. 
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918 2022.07.25 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wymagań 
jakościowych 
dla wodoru 

Obecnie w polskim porządku prawnym brakuje 
określonych wymagań jakościowych dla wodoru, 
co uniemożliwia funkcjonowanie wodoru w 
systemie monitorowania i kontroli paliw. Przyjęcie 
projektu będzie stanowiło wykonanie 
upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 3 
ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw 
 

Określenie wymagań 
jakościowych dla wodoru w 
oparciu o dostępną wiedze i 
najlepszą praktykę, co pozwoli 
producentom wodoru na 
ustalenie czy wyprodukowany 
wodór spełnia wymagania i 
wystawienie certyfikatu jakości 
wodoru zgodnie z art. 25a ustawy 
o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw 

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

1 stycznia 
2023 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123633
59  

 

917 2022.07.25 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie metod 
badania jakości 
wodoru 

Obecnie w polskim porządku prawnym brakuje 
określonych metod badania jakości wodoru, co 
uniemożliwia funkcjonowanie wodoru w systemie 
monitorowania i kontroli paliw. Przyjęcie projektu 
będzie stanowiło wykonanie upoważnienia 
ustawowego wynikającego z art. 25d ustawy o 
systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw 

Określenie metod badania jakości 
wodoru w oparciu o dostępną 
wiedze i najlepszą praktykę, co 
pozwoli producentom wodoru na 
wykonanie badań jakości w 
oparciu o wiarygodne metody 
badawcze i wystawienie 
certyfikatu jakości wodoru 

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

1 stycznia 
2023 r. 
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 zgodnie z art. 25a ustawy o 
systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw 

916 2022.07.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
zasad 
kształtowania i 
kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z 
tytułu 
zaopatrzenia w 
ciepło 
 

Konieczność zmiany rozporządzenia jest skutkiem 
bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się 
przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące 
działalność gospodarczą wytwarzania ciepła w 
kogeneracji. Wpłynęło na to przede wszystkim 
aktualne otoczenie makroekonomiczne, a w 
szczególności duże wzrosty cen uprawnień do 
emisji gazów cieplarnianych oraz cen paliw w 2021 
i 2022 roku, które powodują, że koszty 
prowadzenia wzrostu cen paliw. 
Bez umożliwienia faktycznego wykorzystania 
wskaźników referencyjnych w taryfach dla ciepła w 
roku 2022, sytuacja sektora elektrociepłowni 
jeszcze bardziej pogorszy się. Natomiast 
uwzględnienie korekty wzrostowej zmian 
prowadzenia działalności gospodarczej przez 
Prezesa URE w zmianie wskaźników referencyjnych 
na rok 2023 może spowodować podwójną stratę  
przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających 
ciepło w jednostkach kogeneracji lub skokowy 
wzrost obciążeń dla odbiorców ciepła 

Rozwiązaniem wskazanych 
problemów, może być 
umożliwienie uwzględnienia w 
obowiązujących taryfach 
zwiększonych już w roku 
poprzednim i odzwierciedlonych 
w opublikowanych przez Prezesa 
URE wskaźnikach referencyjnych 
kosztów prowadzonej 
działalności wytwarzania ciepła w 
kogeneracji. 
Celem wyrównania możliwości 
uzyskania przychodu 
pokrywającego koszty 
prowadzenia działalności 
gospodarczej konieczna jest taka 
zmiana § 13 ust. 6 zmienianego 
rozporządzenia, która 
odzwierciedli możliwość 
wskaźnika wzrostu przychodów, 
o którym mowa w ust. 6, będzie 
niższa od 0, przyjmuje się 
wartość tego wskaźnika równą 
0.”, co umożliwi w przypadku 
określenia przez Prezesa URE 
wskaźnika referencyjnego poniżej 
jedności, zmniejszenie 
planowanych przychodów 
przedsiębiorstw energetycznych 
wytwarzających ciepło w 
kogeneracji, co przełoży się na 
zmniejszenie średnich cen 
ciepła z kogeneracji i zmniejszy 
obciążenie odbiorców ciepła 

Anna Moskwa – Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

Listopad 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
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915 2022.07.19 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
funkcjonowania 
Bazy danych o 
produktach i 

Wykonanie upoważnienia do wydania 
rozporządzenia zawartego w art. 84 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 699) 

Projektowane rozporządzenie ma  
zastąpić rozporządzenie Ministra 
Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. 
w sprawie funkcjonowania Bazy 
danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami  (Dz. U. 2414). 
Projektowane przepisy nie 
wprowadzają nowych wymagań, 
a jedynie dostosowują zakres 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu  
 
Robert Chciuk - Dyrektor 
Departamentu Gospodarki 
Odpadami 

IV kwartał 
2022 r. 
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opakowaniach 
oraz o 
gospodarce 
odpadami 
 

dostępu do BDO jednostek 
administracji publicznej, które 
zostały na nowo wskazane w art. 
83 ust. 1 ustawy o odpadach, na 
skutek zmian wynikających z art. 
3 pkt 8 ustawy z dnia 11 sierpnia 
2021 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy 
o odpadach (Dz. U. poz. 1648) 

914 2022.07.19 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniający 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
warunków 
funkcjonowania 
systemu 
elektroenergety
-cznego 

W obliczu szybko i silnie rosnących cen paliw, 
aktualnie obowiązujące zasady dotyczące 
składników wyznaczania cen CWO i CWD są 
niewystarczające, aby wytwórcy energii 
elektrycznej mogli w adekwatny sposób 
odzwierciedlać koszty paliwa w rozliczeniach pracy 
w wymuszeniu. 
Dla zapewnienia właściwego rozliczania kosztów 
wytwórców energii elektrycznej w ramach ich 
pracy w wymuszeniu, na polecenie operatora 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego, 
uzasadniona jest zmiana obowiązującego 
rozporządzenia systemowego 
elektroenergetycznego, w zakresie zasad 
wyznaczania i aktualizacji cen CWD oraz CWO 

W przedmiotowym projekcie 
proponuje się zmianę przepisów 
obowiązującego rozporządzenia 
systemowego 
elektroenergetycznego 
polegającą na (1) wprowadzeniu 
miesięcznego cyklu aktualizacji 
kosztu paliwa podstawowego 
uwzględnianego przy 
wyznaczaniu cen CWD i CWO, w 
zakresie jednostek wytwórczych 
wykorzystujących paliwo 
podstawowe inne niż gaz ziemny 
lub węgiel brunatny, oraz (2) 
zastosowaniu dla tych jednostek 
do rozliczeń pracy w wymuszeniu 
w danym okresie, cen CWD i 
CWO wyznaczanych na 
podstawie wykonanych kosztów 
paliwa podstawowego 

 

Anna Moskwa - Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Ksenia Ludwiniak - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

III kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123626
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2007  

913 2022.07.15 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 

Zmiana rozporządzenia jest konieczna w celu 
dostosowania rozporządzenia do aktualnej wiedzy 
o zasobach przyrodniczych ww. obszaru oraz 
potrzeb w zakresie ich ochrony 

Planuje się zmianę załączników 
wskazujących przedmioty 
ochrony na specjalnym obszarze 
ochrony siedlisk, polegającą na 
dodaniu nowych przedmiotów 
ochrony wymienionych w 
dokumentacji przyrodniczej 
obszaru, tj. Standardowym 
Formularzu Danych, przekazanym 
Komisji Europejskiej 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123622
06  
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Jezioro Krąg 
(PLH220070)  

912 2022.07.06 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie ceny 
referencyjnej 
energii 
elektrycznej z 
odnawialnych 
źródeł energii 
oraz okresów 
obowiązujących 
wytwórców, 
którzy w danym 
roku wygrali 
aukcje 

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w 
art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1378, z późn. zm.). 
Określenie ceny referencyjnej jest niezbędne dla 
zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł 
energii 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 

Rozporządzenie określi 
maksymalną cenę w złotych za 1 
MWh, za jaką może zostać 
sprzedana przez wytwórców w 
drodze aukcji energia elektryczna 
z odnawialnych źródeł energii, 
co umożliwi rozstrzygnięcie 
aukcji. Rozporządzenie jest także 
podstawą do określania 
wysokości wsparcia w systemach 
taryf gwarantowanych FIT i FIP 

 

Ireneusz Zyska - Sekretarz 
Stanu  
 
Marcin Ścigan - Dyrektor 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

Wrzesień 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123633
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2247  

911 2022.07.04 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie metody 
oraz 
szczegółowego 
sposobu 
obliczania 
minimalnego 
rocznego 
poziomu 
zbierania 
zużytego 
sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego 

Obowiązujące rozporządzenie wymaga zmiany, 
ponieważ metoda jaką wskazuje jest 
niedostosowana do sytuacji, kiedy w krótkim czasie 
na rynku pojawia się duża masa sprzętu o długim 
czasie życia produktu. Z taką sytuacją mamy do 
czynienia obecnie w odniesieniu do paneli 
fotowoltaicznych 

Planuje się wyodrębnienie paneli 
fotowoltaicznych jako oddzielnej 
grupy sprzętu, dla której roczny 
poziom zbierania zużytego sprzętu 
oblicza się jako procent masy 
zużytego sprzętu wytworzonego 
na terytorium kraju, a nie jak 
obecnie, jako procent średniej 
masy sprzętu wprowadzonego do 
obrotu w ciągu 3 lat 
poprzedzających dany rok 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu  
 
Robert Chciuk - Dyrektor 
Departamentu  Gospodarki 
Odpadami 

Październik 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123640
55  

 

910 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
specjalnego 
obszaru 

Zmiana rozporządzenia jest konieczna  w celu 
dostosowania rozporządzenia do aktualnej wiedzy 
o zasobach przyrodniczych ww. obszaru oraz 
potrzeb w zakresie ich ochrony 

Planuje się zmianę załączników 
wskazujących przedmioty 
ochrony na specjalnym obszarze 
ochrony siedlisk, polegającą na 
dodaniu nowych przedmiotów 
ochrony wymienionych w 
dokumentacji przyrodniczej 
obszaru, tj. Standardowym 
Formularzu Danych, przekazanym 
Komisji Europejskiej 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123622
02  
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ochrony siedlisk 
Poleska Dolina 
Bugu 
(PLH060032) 

909 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk  
Sandr Brdy 
(PLH220026)
  

Zmiana rozporządzenia jest konieczna  w celu 
dostosowania rozporządzenia do aktualnej wiedzy 
o zasobach przyrodniczych ww. obszaru oraz 
potrzeb w zakresie ich ochrony 

Planuje się zmianę załączników 
wskazujących przedmioty 
ochrony na specjalnym obszarze 
ochrony siedlisk, polegającą na 
dodaniu nowych przedmiotów 
ochrony wymienionych w 
dokumentacji przyrodniczej 
obszaru, tj. Standardowym 
Formularzu Danych, przekazanym 
Komisji Europejskiej 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123622
03  

 

908 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Las Wolność 
(PLH220060) 

Zmiana rozporządzenia jest konieczna  w celu 
dostosowania rozporządzenia do aktualnej wiedzy 
o zasobach przyrodniczych ww. obszaru oraz 
potrzeb w zakresie ich ochrony 

Planuje się zmianę załączników 
wskazujących przedmioty 
ochrony na specjalnym obszarze 
ochrony siedlisk, polegającą na 
dodaniu nowych przedmiotów 
ochrony wymienionych w 
dokumentacji przyrodniczej 
obszaru, tj. Standardowym 
Formularzu Danych, przekazanym 
Komisji Europejskiej 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123622
05  

 

907 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kaszubskie Klify 
(PLH220072) 

Zmiana rozporządzenia jest konieczna  w celu 
dostosowania rozporządzenia do aktualnej wiedzy 
o zasobach przyrodniczych ww. obszaru oraz 
potrzeb w zakresie ich ochrony 

Planuje się zmianę załączników 
wskazujących przedmioty 
ochrony na specjalnym obszarze 
ochrony siedlisk, polegającą na 
dodaniu nowych przedmiotów 
ochrony wymienionych w 
dokumentacji przyrodniczej 
obszaru, tj. Standardowym 
Formularzu Danych, przekazanym 
Komisji Europejskiej 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123622
07  

 

906 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

Zmiana rozporządzenia jest konieczna  w celu 
dostosowania rozporządzenia do aktualnej wiedzy 

Planuje się zmianę załączników 
wskazujących przedmioty 
ochrony na specjalnym obszarze 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
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2022.07.15 
(zmiana 
wpisu) 

Klimatu i  
Środowiska 
zmieniającego  
rozporządzenie 
w sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Krąpieli 
(PLH320005)  

o zasobach przyrodniczych ww. obszaru oraz 
potrzeb w zakresie ich ochrony 

ochrony siedlisk, polegającą na 
dodaniu nowych przedmiotów 
ochrony wymienionych w 
dokumentacji przyrodniczej 
obszaru, tj. Standardowym 
Formularzu Danych, przekazanym 
Komisji Europejskiej 

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody   

projekt/
123622
08  

905 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Czarnej 
Nidy 
(PLH260016) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123662
01  

 

904 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Bobrzy 
(PLH260014) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123662
02  

 

903 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Lasy Skarżyskie 
(PLH260011) 

2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty ochrony i 
granice 

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

projekt/
123662
04  

902 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Stawy 
Pluderskie 
(PLH160021) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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901 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Przyłęk nad 
Białą 
Głuchołaską 
(PLH160016) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123661
61  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366204
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366204
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366204
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366162
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366162
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366162
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366162
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366162
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366162
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366161
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366161
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366161
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366161
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366161
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366161


położenie, powierzchnia, przed-mioty ochrony i 
granice 

900 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Słone Łąki w 
Pełczyskach 
(PLH100029)  

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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899 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Wzgórza 
Strzelińskie 
(PLH020074) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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898 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ujście Warty 
(PLC080001) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, 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 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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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, przed-mioty ochrony i 
granice 

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

897 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łęgi Odrzańskie 
(PLC020002) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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896 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Nadbużańska 
(PLH140011)   

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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895 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 

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 
2022 r. poz. 916), 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 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Kirszniter 
(PLH280059) 

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

894 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Sikory Juskie 
(PLH280058) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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egislacja
.gov.pl/
projekt/
123662
64  

 

893 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Wigierska 
(PLH200004)  

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123662
63  

 

892 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2022 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Las Hrabeński 
(PLH180039)  

2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty ochrony i 
granice 

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

projekt/
123662
62  

891 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Czarnorzecka 
(PLH180027) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123662
59  

 

890 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Raciąż 
(PLH140059) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123662
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położenie, powierzchnia, przed-mioty ochrony i 
granice 

889 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Drzesno 
(PLH140058) 
 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123662
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888 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko 
Serafin 
(PLH140057) 
 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123662
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887 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Wożuczyn 
(PLH060109) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, 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 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123662
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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, przed-mioty ochrony i 
granice 

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

886 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Nowosiółki 
(PLH060064) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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.gov.pl/
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885 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie    
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Puszcza 
Białowieska 
(PLC200004) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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884 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 

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 
2022 r. poz. 916), 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 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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.gov.pl/
projekt/
123662
11  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12366215
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366215
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366215
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366215
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366215
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366215
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366214
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366214
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366214
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366214
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366214
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366214
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366211
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366211
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366211
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366211
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366211
https://legislacja.gov.pl/projekt/12366211


obszaru 
ochrony siedlisk 
Bieszczady 
(PLC180001) 

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

883 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja na 
Zatoce 
Pomorskiej 
(PLH990002) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123647
14  

 

882 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Bielawy 
(PLH320053) 
 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123647
12  

 

881 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2022 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Police-kanały 
(PLH320015) 

2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty ochrony i 
granice 

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

projekt/
123647
11  

880 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Goleniowska 
(PLH320013) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123647
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879 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jezioro Wielki 
Bytyń 
(PLH320011) 
  

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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.gov.pl/
projekt/
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położenie, powierzchnia, przed-mioty ochrony i 
granice 

878 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Puszcza 
Pyzdrska 
(PLH300060) 
 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123647
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877 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Miały 
(PLH300042) 
 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
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123647
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876 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Zbiornik na 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, 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 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
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Oruni 
(PLH220106) 
 

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

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

875 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jaskinie Bajka 
(PLH040047) 
 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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874 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jaskinie 
Grudziądzkie 
(PLH040046) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123647
02  

 

873 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 

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 
2022 r. poz. 916), 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 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123647
00  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Sandr Wdy 
(PLH040017) 
 

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

872 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Tylmanowa 
(PLH120095) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
68  

 

871 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Pleszczotka 
(PLH120092) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
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870 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Tarnawka 
(PLH120089) 

2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty ochrony i 
granice 

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

projekt/
123618
66  

869 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Wiśliska 
(PLH120084) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
64  

 

868 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Lubogoszcz 
(PLH120081)  

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
63  
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położenie, powierzchnia, przed-mioty ochrony i 
granice 

867 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jaskinia Oblica 
(PLH120097) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
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866 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dąbie 
(PLH120064) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
58  

 

865 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kwiatówka 
(PLH120056) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, 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 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 
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57  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12361869
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361869
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361869
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361869
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361869
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361869
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361857
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361857
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361857
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361857
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361857
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361857


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

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

864 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Koło Grobli 
(PLH120008) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
56  

 

863 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowiska 
Orawsko-
Nowotarskie 
(PLC120003) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
53  

 

862 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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 
2022 r. poz. 916), 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 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
51  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Pieniny 
(PLC120002) 

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

861 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Tatry 
(PLC120001) 
 
 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
50  

 

860 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Bagna w Nowej 
Wsi 
(PLH240046) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
14  

 

859 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2022 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki w 
Sławkowie 
(PLH240043) 

2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty ochrony i 
granice 

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

projekt/
123618
13  

858 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Lipienniki w 
Dąbrowie 
Górniczej 
(PLH240037) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
10  

 

857 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Hubert 
(PLH240036) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
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położenie, powierzchnia, przed-mioty ochrony i 
granice 

856 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Kroczycka 
(PLH240032) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
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855 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łęgi w lasach 
nad Liswartą 
(PLH240027) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
07  

 

854 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, 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 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
05  
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Złotopotocka 
(PLH240020) 

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

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

853 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Stawy Łężczok 
(PLH240010) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
04  

 

852 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Środkowojuraj-
ska 
(PLH240009) 

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 
2022 r. poz. 916), wyznaczane etapowo. Pierwszym 
etapem prac jest przygotowanie przez kraj 
członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przed-mioty 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
03  

 

851 2022.06.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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 
2022 r. poz. 916), 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 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123618
02  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Beskid Śląski 
(PLH240005) 
 

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

850 2022.06.23 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
odstąpienia od 
stosowania 
wymagań 
określonych w 
rozporządzeniu 
Ministra Energii 
w sprawie 
wymagań 
jakościowych 
dla paliw stałych 

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i 
wprowadzonych sankcji, w tym decyzji Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw o 
zaprzestaniu importu paliw z Rosji, ceny węgla 
znacząco wzrosły. Wynika to z większego 
zapotrzebowania na węgiel, kosztem gazu 
ziemnego, oraz czasowo mniejszej dostępności 
surowca wynikającej z konieczności zapewnienia 
dostaw węgla z innych niż Rosja kierunków. 
Obecna, wyjątkowa sytuacja wpływa bezpośrednio 
na rynki energetyczne, co powoduje ryzyko braku 
możliwości nabycia przez obywateli węgla 
opałowego, co może się przyczynić do wzrostu 
ubóstwa energetycznego 

W zaistniałej sytuacji 
geopolitycznej, konflikt za 
wschodnią granicą kraju 
wpływający na zmianę warunków 
zaopatrzenia w paliwa stałe 
zagrażające bezpieczeństwu 
energetycznemu mając na 
względzie interes konsumentów 
oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego 
czy też komfortu cieplnego, 
wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom przygotowano 
projekt rozporządzenia, na 
podstawie art. 6a ustawy z dnia 
26 sierpnia 2006 r. o systemie 
monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw, ustanawiający 
odstępstwo od stosowania 
wymagań jakościowych dla paliw 
stałych wprowadzanych do 
obrotu paliw z przeznaczenie do 
użycia w gospodarstwach 
domowych oraz instalacjach 
spalania o nominalnej mocy 
cieplnej mniejszej niż 1 MW. 
Art. 6a ww. ustawy stanowi, iż w 
przypadku wystąpienia na rynku 
nadzwyczajnych zdarzeń 
skutkujących zmianą warunków 
zaopatrzenia w paliwa stałe, 
powodujące utrudnienia w 
przestrzeganiu wymagań 
jakościowych lub zagrażające 
bezpieczeństwu energetycznemu 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
minister właściwy do spraw 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Agnieszka Sosnowska - 
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej  

II/III kwartał 
2022 r. 
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egislacja
.gov.pl/
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energii w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
klimatu może, w drodze 
rozporządzenia, na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni, 
odstąpić od stosowania wymagań 
określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 3a 
ust. 2 ww. ustawy – czyli 
wymagań określonych w 
rozporządzeniu Ministra Energii z 
dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw stałych (Dz. U. poz. 
1890) 

849 2022.06.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
zapasów paliw 
w przedsiębiors-
twach 
energetycznych 

Projektowane przepisy powstały po obserwacji 
oraz analizie przyczyn braku utrzymania zapasów 
obowiązkowych paliw, na poziomie określonym w 
przepisach i mają na celu przeciwdziałanie 
sytuacjom, w których potencjalnie mogłoby dojść 
do stwierdzenia braków. 
Przedmiotowe zmiany stanowią również 
odpowiedź na konieczność wzmocnienia 
mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo 
dostaw do odbiorców końcowych w związku z 
sytuacją geopolityczną oraz zakazem importu 
węgla z Federacji Rosyjskiej 

Projekt zmiany rozporządzenia 
wprowadza nowy, precyzyjny 
algorytm określania wielkość 
zapasów paliw w 
przedsiębiorstwach 
energetycznych wytwarzających 
energię elektryczną w 
jednostkach wytwórczych 
centralnie dysponowanych w 
rozumieniu przepisów ustawy. 
Projekt różnicuje również 
wysokość obowiązku 
zapasowego dla przedsiębiorstw 
zajmujących się wytwarzaniem 
ciepła lub ciepła w kogeneracji z 
energią elektryczną lub w 
jednostkach niebędących 
jednostkami wytwórczymi 
centralnie dysponowanymi. 
Wprowadzono również szereg 
przepisów precyzujących 
obowiązki wynikające ze 
stosowania przedmiotowego 
rozporządzenia, w tym m.in.:  
1) dookreślono maksymalną 

odległość składowisk od miejsca 

wytwarzania, wprowadzono 

przepisy uelastyczniające 

możliwość wyboru miejsca w 

przypadku, gdy zapasy 

obowiązkowe paliw 

Anna Moskwa – Minister 

Klimatu i Środowiska  

 

Paweł Pikus – Dyrektor 

Departamentu 

Elektroenergetyki i Gazu 

III kwartał 
2022 r. 
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egislacja
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uniemożliwiały utrzymywanie 

przez dane przedsiębiorstwo 

zapasów handlowych;  

2) wprowadzono możliwość 
przeprowadzania przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
uproszczonej kontroli 

848 2022.06.06 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
szczegółowego 
zakresu 
informacji 
zawartych w 
raporcie oraz 
sposobu jego 
wprowadzania 
do Krajowej 
bazy o emisjach 
gazów 
cieplarnianych i 
innych 
substancji 

Następujący wzrost znaczenia Krajowej bazy 
wymaga dalszej elektronizacji oraz 
uporządkowania struktury przepisów dotyczących 
sposobu wprowadzania raportów do Krajowej bazy 
oraz dokonywania w systemie czynności o 
charakterze technicznym, służących umożliwieniu i 
ułatwieniu wprowadzania raportów (zakładanie 
kont podmiotów, ustanawianie użytkowników 
Krajowej bazy i określanie ich uprawnień, 
usystematyzowanie sposobów przekazywania 
formularzy itd.). 
Aktualnymi problemami, do których rozwiązania 
mają przyczynić się proponowane przepisy nowego 
rozporządzenia, są przede wszystkim: 
1) niepełna elektronizacja procesu składania 

formularzy do Krajowej bazy (w tym 
formularzy rejestracyjnych i formularzy 
aktualizacyjnych);  

2) konieczność każdorazowej autoryzacji przez 
Krajowy ośrodek czynności użytkowników 
Krajowej bazy związanych z aktualizacją 
danych podmiotu;  

3) ograniczona do 10 liczba użytkowników 
danego podmiotu w Krajowej bazie 

 

Usprawnienie działania Krajowej 
bazy o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych 
substancji. Wprowadzenie w 
życie proponowanych przepisów 
w pełni zelektronizuje i uprości 
procedury związane  
z rejestracją podmiotów w 
systemie Krajowej bazy i 
aktualizacją ich danych oraz z 
korzystaniem z sytemu przez jego 
użytkowników, co powinno 
przyczynić się do zwiększenia 
liczby podmiotów korzystających 
z Krajowej bazy, a tym samym – 
do zwiększenia liczby składanych 
przez te podmioty raportów o 
emisjach gazów cieplarnianych i 
innych substancji. Większa liczba 
raportów zapewni dokładniejsze 
rozpoznanie stanu faktycznego w 
zakresie rodzaju i ilości gazów 
cieplarnianych i innych substancji 
wprowadzonych do powietrza na 
terenie Polski 
 

Anna Moskwa - Minister 

Klimatu i Środowiska 

 

Paweł Różycki – Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Strategii i Analiz  

Październik 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123637
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2217  

847 2022.06.06 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
warunków 
wykonywania 
polowania i 
znakowania tusz 

Wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania 
przepisów o warunkach wykonywania polowania 
na zwierzynę (zwierzęta łowne) do wykonywania 
polowania na inwazyjne gatunki obce. 
Niewystarczające regulacje prawne zapewniające 
bezpieczeństwo myśliwych i psów myśliwskich przy 
dostrzeliwaniu rannej zwierzyny w trakcie 
wykonywania polowania oraz przy uśmiercaniu 
drapieżników schwytanych w pułapki żywołowne. 
Niewystarczające regulacje prawne pozwalające na 
efektywny odstrzał drapieżników w celu 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych zwierząt ze szczególnym 
uwzględnieniem wścieklizny oraz inwazyjnych 

Doprecyzowanie, że przepisy o 
warunkach wykonywania 
polowania na zwierzynę 
(zwierzęta łowne) stosuje się 
odpowiednio do wykonywania 
polowania na inwazyjne gatunki 
obce. 
Umożliwienie myśliwym używania 
krótkiej broni palnej do 
dostrzeliwania postrzałków i 
uśmiercania drapieżników 
schwytanych w pułapki 
żywołowne. 

Edward Siarka - 
Sekretarz Stanu 
 
Maciej Szmit - 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Leśnictwa i 
Łowiectwa 

Lipiec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123611
51  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
323  
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gatunków obcych w celu jak najszybszego 
wyeliminowania ich ze środowiska. 
Brak możliwości wykonywania indywidualnego 
polowania na zające przy pomocy ptaków łowczych 

Umożliwienie stosowania przy 
wykonywaniu polowania na 
drapieżniki termowizyjnych i 
noktowizyjnych urządzeń 
celowniczych oraz zastosowania 
mniejszych niż dotychczas, ale 
równie skutecznych kalibrów 
myśliwskiej broni palnej długiej. 
Umożliwienie wykonywania 
polowania na inwazyjne gatunki 
obce w porze nocnej oraz przy 
użyciu termowizyjnych i 
noktowizyjnych celowników 
optycznych. 
Zapewnienie możliwości 
wykonywania polowania 
indywidualnego przy pomocy 
ptaków łowczych na zające 

846 2022.06.06 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
określenia 
wzoru 
informacji w 
sprawie opłaty 
emisyjnej 
 

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia na 
podstawie art. 321h ust. 3 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wiąże 
się ze zmianą brzmienia art. 321h ust. 1 ww. 
ustawy, dokonaną w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 30 
marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 802). Zmiana 
rozporządzenia jest konieczna, ponieważ w 
obowiązującym rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia wzoru informacji w sprawie opłaty 
emisyjnej (Dz. U. poz. 2331) jest mowa o składaniu 
informacji o opłacie emisyjnej właściwemu 
naczelnikowi urzędu skarbowego, natomiast w 
obecnym stanie prawnym informację taką należy 
składać „odpowiednio właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu 
celno-skarbowego” 

Zgodnie z wprowadzoną zmianą 
opłatę emisyjną podmioty, o 
których mowa w art. 321c ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska, 
będą składać odpowiednio 
właściwemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego albo naczelnikowi 
urzędu celno-skarbowego oraz 
obliczać i wpłacać opłatę 
emisyjną w terminie: 
1) do 25 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
którym powstał obowiązek 
zapłaty – w przypadku 
podmiotów, o których mowa w 
art. 321c ust. 1 pkt 1 i 3, oraz  
podmiotu, o którym mowa w art. 
321c ust. 1 pkt 4, jeżeli podlega 
on na podstawie przepisów o 
podatku akcyzowym 
obowiązkowi podatkowemu w 
zakresie podatku akcyzowego od 
paliw silnikowych z innego tytułu 
niż import, 
2) określonym dla należności 
celnych – w przypadku podmiotu, 
o którym mowa w art. 321c ust. 1 
pkt 2, oraz podmiotu, o którym 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Agnieszka Sosnowska - 
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej 
 

IV kwartał 
2022 r.  
 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123640
56  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2435  
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mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4, 
jeżeli podlega on na podstawie 
przepisów o podatku akcyzowym 
obowiązkowi podatkowemu w 
zakresie podatku akcyzowego od 
paliw silnikowych z tytułu 
importu 
– na wyodrębniony rachunek 
bankowy urzędu skarbowego 
właściwego dla dokonywania 
wpłat kwot z tytułu zapłaty 
podatku akcyzowego 

845 2022.05.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska w 
sprawie 
parametrów 
aukcji głównej 
dla roku dostaw 
2027 oraz 
parametrów 
aukcji 
dodatkowych 
dla roku dostaw 
2024 

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 
ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), zgodnie z którym 
minister właściwy do spraw energii określa w 
drodze rozporządzenia parametry najbliższej aukcji 
głównej i najbliższych aukcji dodatkowych.  
Minister właściwy do spraw energii jest 
zobowiązany do wydania ww. rozporządzenia nie 
później niż 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej 
aukcji głównej (art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 
8 grudnia 2017 r. o rynku mocy) 

Projektowane rozporządzenie 
dotyczy określenia parametrów 
aukcji głównej dla roku dostaw 
2027, przeprowadzanej w 2022 r. 
oraz parametrów aukcji 
dodatkowych dla roku dostaw 
2024, przeprowadzanych 
w 2023 r. 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku 
mocy parametrami aukcji 
głównej, które zostaną określone 
w rozporządzeniu, są: 
1) wielkości wyznaczające popyt 
w aukcji, tj. zapotrzebowanie na 
moc, cena wejścia na rynek 
nowej jednostki wytwórczej, 
współczynnik zwiększający tę 
cenę, parametr wyznaczający 
wielkość mocy poniżej 
zapotrzebowania na moc, dla 
którego cena osiąga wartość 
maksymalną oraz parametr 
wyznaczający wielkość mocy 
ponad zapotrzebowanie na moc, 
dla którego cena osiąga wartość 
minimalną; 
2) cena maksymalna określona 
dla cenobiorcy, wyznaczona na 
podstawie kapitałowych 
i operacyjnych kosztów stałych; 
3) maksymalna liczba rund aukcji; 
4) jednostkowe poziomy 
nakładów inwestycyjnych 
odniesione do mocy osiągalnej 

Anna Moskwa – Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Sierpień 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123605
53  
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ozycja/1690  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12360553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360553
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1690
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1690
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1690
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1690


netto, warunkujące kwalifikację 
jednostki rynku mocy jako 
jednostkę uprawnioną do 
ubiegania się o umowę mocową 
wieloletnią (odpowiednio na nie 
więcej niż 15 lub 5 okresów 
dostaw w aukcji głównej); 
5) minimalne wielkości 
obowiązków mocowych 
planowanych do pozyskania 
w wyniku aukcji dodatkowych na 
poszczególne kwartały roku 
dostaw, którego dotyczy aukcja 
główna; 
6) korekcyjne współczynniki 
dyspozycyjności dla 
poszczególnych grup technologii; 
7) maksymalne wolumeny 
obowiązków mocowych dla stref, 
o których mowa w art. 6 ust. 6  
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. 
o rynku mocy 

844 2022.05.18 
2022.11.08 - 
wprowadze-
nie 
informacji o 
przyczynach 
rezygnacji z 
prac 

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

Zmiana jest istotna z punktu widzenia 
funkcjonowania krajowego rynku gazu ziemnego, 
albowiem dzięki niej rozszerzona zostanie 
możliwość oferowania przepustowości na 
warunkach ciągłych w punktach, w których 
dotychczas świadczenie takich usług na warunkach 
ciągłych nie było możliwe lub też było utrudnione 
ze względów techniczno-organizacyjnych 
 

Projekt zakłada wprowadzenie 
podstaw do uelastycznienia 
oferty produktowej operatora 
systemu przesyłowego i 
dystrybucyjnego gazowego, tj. 
doprecyzowanie rodzajów usług 
świadczonych na warunkach 
ciągłych oraz usług świadczonych 
na warunkach przerywanych 
 

Anna Moskwa - Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Aleksandra Świderska - 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Maj 2022 r. https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123602
62  

Przepisy w 
ramach 
procedowane-
go projektu 
stanowiły 
powielenie 
części 
rozwiązań, 
które 
znajdowały się 
w nowelizacji 
tzw. 
rozporządzenia 
systemowego 
(nr wpisu do 
wykazu MKiŚ: 
422), który to 
projekt został 
opublikowany 
w dniu 8 
września w 
Dzienniku 
Ustaw RP. W 
związku z 
powyższym 
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dalsze 
procedowanie 
przedmiotowe
go projektu 
stało się 
bezcelowe 

843 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kras Staszowski 
(PLH260023) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  

842 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina 
Mierzawy 
(PLH260020) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  

841 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  



obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina 
Kamiennej 
(PLH260019) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

840 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Górnej 
Pilicy 
(PLH260018) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  

839 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Górnej 
Mierzawy 
(PLH260017) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  

838 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

III kwartał 
2022 r. 

  



Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Czarnej 
Nidy 
(PLH260016) 

przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

837 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Białej 
Nidy 
PLH260013) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  

836 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Poczesna koło 
Częstochowy 
(PLH240030) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  



położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

835 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Walaszczyki w 
Częstochowie 
(PLH240028) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  

834 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony Jezioro 
Księże w 
Lipuszu 
(PLH220104) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  

833 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony Bezlist 
koło Gniewowa 
(PLH220102) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, 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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 2000. W efekcie 
zwiększona zostanie świadomość 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 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 

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

832 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Szczodrowo 
(PLH220101) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  

831 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Klify Poddębskie 
(PLH220100) 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  

830 2022.05.06 Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są wyznaczane etapowo, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.). 
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 eliminację 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

  



obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko 
Trzebielino 
(PLH220085) 
 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

829 2022.05.04 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
określenia 
okresów 
polowań na 
zwierzęta łowne 

Rosnąca liczba szkód łowieckich wyrządzanych 
przez jelenie szlachetne i daniele na obszarach 
województw, w których występuje największe 
zagęszczenie liczebności populacji ww. gatunków 
zwierząt łownych oraz brak skutecznych metod 
zapobiegania tym szkodom przez dzierżawców i 
zarządców obwodów łowieckich, którzy 
odpowiadają za wypłatę należnych odszkodowań. 
Rosnące ryzyko kolizji drogowych z udziałem jeleni 
i danieli w województwach, w których występuje 
największe zagęszczenie liczebności populacji ww. 
gatunków zwierząt łownych. 
Spadająca popularność i utrudnienia związane z 
rozwojem i kultywowaniem polskiego sokolnictwa, 
które jest wpisane na Listę Reprezentatywną 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości UNESCO 
 

Wydłużenie okresów polowań na 
jelenie szlachetne i daniele w 
pierwszym i drugim roku życia 
pozwoli na ingerencję w 
dynamikę rozrostu populacji tych 
zwierząt na obszarze 
województw, w których 
występuje największe 
zagęszczenie liczebności tych 
gatunków, co prowadzi do 
zwiększenia szkód w uprawach i 
płodach rolnych oraz rosnącego 
ryzyka kolizji drogowych.  
Wydłużenie okresów polowań z 
ptakiem łowczym na zające, 
bażanty i kuropatwy oraz 
umożliwienie wykonywania 
polowania z ptakiem łowczym na 
bażanty kury na terenie 
wszystkich obwodów łowieckich 

Edward Siarka - Sekretarz 
Stanu 
 
Maciej Szmit - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Leśnictwa i Łowiectwa 
 

Czerwiec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123601
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1391  

828 2022.04.29 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
warunków 
technicznych, 
jakim powinny 
odpowiadać 
bazy i stacje 
paliw płynnych, 
rurociągi 
przesyłowe 
dalekosiężne 
służące do 
transportu ropy 

Obowiązek wydania rozporządzenia wynika z art. 
66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U. z 2020 r. poz.   1062). Dotychczasowe 
przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 
ust. 2 ustawy - Prawo budowlane zachowują moc 
nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w 
życie ww. ustaw. Rozporządzenie musi wejść w 
życie najpóźniej do dnia 20 września 2022 r.  

W rozporządzeniu techniczno-
naftowym w § 3 w ust. 5 
określono, iż przy budowie i 
przebudowie budynków stacji 
paliw płynnych, samodzielnej 
stacji gazu płynnego stosuje się 
przepisy zawarte w art. 6 pkt 1 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1062). 
Celem proponowanej regulacji 
jest stworzenie przejrzystej 
sytuacji prawnej w  celu poprawy 
warunków funkcjonowania osób 
ze szczególnymi potrzebami na 

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

20 września 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123616
00  
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naftowej i 
produktów 
naftowych i ich 
usytuowanie 

stacji paliw płynnych i 
samodzielnej stacji gazu 
płynnego, tak aby Ci klienci z 
powodu niepełnosprawności lub 
obniżonego poziomu sprawności 
spowodowanej chorobą lub 
wiekiem nie byli narażeni na 
utrudniony dostęp do korzystania 
z tych budynków. 
Pozostałe  przepisy zawarte w 
projekcie rozporządzenia są 
tożsame z treścią 
obowiązującego dotychczas 
rozporządzenia 

827 2022.04.27 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowego 
zakresu danych 
ujętych na 
strategicznych 
mapach hałasu, 
sposobu ich 
prezentacji i 
formy ich 
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 2021 r. poz. 1973, z późn. 
zm.). Potrzeba aktualizacji rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu 
ich prezentacji i formy ich przekazywania (Dz. U. 
poz. 1325) związana jest z pilną koniecznością 
transpozycji przepisów dyrektywy Komisji (UE) 
2020/367, z dnia 4 marca 2020 r. zmieniającej 
załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustalenia 
metod oceny szkodliwych skutków hałasu w 
środowisku (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 
132). W tym załączniku opisano metodę oceny 
szkodliwych skutków, biorąc pod uwagę wskaźniki 
określające liczbę osób dotkniętych szkodliwym 
skutkiem choroby niedokrwiennej serca (IHD), 
znacznej uciążliwości (HA) oraz znacznego 
zaburzenia snu (HSD).  Zgodnie z art. 2 ust. 1 
dyrektywy nowelizującej, powinna ona być 
implementowana do polskiego porządku prawnego 
do dnia 31.12.2021 r. 

Zasadniczym celem 
projektowanego rozporządzenia 
jest wprowadzenie w treści 
rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. 
w sprawie szczegółowego 
zakresu danych ujętych na 
strategicznych mapach hałasu, 
sposobu ich prezentacji i formy 
ich przekazywania (Dz. U. poz. 
1325) wzorów do szacowania 
wskaźników oceny szkodliwych 
skutków oraz wprowadzenie 
zmian, które zapewnią lepszą 
jakość tych map 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu  
 
Michał Mistrzak –Główny 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 
 
Anna Katarzyna Wiech – 
Dyrektor Departamentu 
Monitoringu Środowiska, 
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

Czerwiec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123609
50  

 

826 2022.04.27 
2022.10.10 
– 
aktualizacja 
wpisu 

Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 

Konieczność aktualizacji rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w 
sprawie programu ochrony środowiska przed 
hałasem (Dz. U. poz. 1409) wynika ze zmian 
wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o 
zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1260). 

Zmiana rozporządzenia wiąże się 
z potrzebą aktualizacji sposobu 
prezentacji sporządzonych 
danych odnoszących się do 
programów ochrony środowiska 
przed hałasem, w celu 
przekazania kompletnego 
raportu Komisji Europejskiej.  

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

Październik 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123609
52  
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programu 
ochrony 
środowiska 
przed hałasem 

Ponadto projekt wprowadza zmiany w celu 
dokonania pełnej transpozycji dyrektywy 
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i 
zarządzania poziomem hałasu w środowisku 

Natomiast w  celu pełnej 
transpozycji dyrektywy 
2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 
czerwca 2002 r. odnoszącej się 
do oceny i zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku 
doprecyzowano przepisy 
dotyczące zawarcia w programie 
ochrony środowiska przed 
hałasem historii udziału 
społeczeństwa w opracowaniu 
dokumentu, kosztów, oceny 
efektywności kosztowej i oceny 
relacji koszt/korzyść oraz 
postanowień odnośnie do 
szacunków dotyczących 
zmniejszenia liczby osób 
dotkniętych szkodliwym skutkiem 
zdrowotnym 

825 2022.04.27 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
szczegółowych 
zasad 
kształtowania i 
kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w 
obrocie energią 
elektryczną 

Konieczność wydania rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
wynika z art. 42 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 
ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 
2490). Ustawą tą zmieniono upoważnienie 
ustawowe do wydania powyższego rozporządzenia.  
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. 
zm.) 

Przedmiotowe rozporządzenie 
jest wykonaniem upoważnienia 
ustawowego rozszerzonego o 
zagadnienia związane z: 
1) licznikami zdalnego odczytu; 
2) przenoszeniem w taryfach 
wybranych kategorii kosztów 
poniesionych w roku 
poprzedzającym rok kalkulacji 
taryfy; 
3) magazynowaniem energii 
elektrycznej; 
4) taryfą dla jednostek 
ochotniczych straży pożarnych. 
Zastosowane w przedmiotowym 
projekcie rozwiązania 
wprowadzają zmiany m.in. w 
następujących obszarach: 
1) § 15 projektu został 
skonstruowany w taki sposób, 
aby uwzględnić koszty instalacji 
liczników zdalnego odczytu w 
wyliczaniu stawek opłat 
dystrybucyjnych;  
2) § 17 określający sposób 
kalkulacji stawki jakościowej, do 
kosztów utrzymywania  

Anna Moskwa – Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Wrzesień 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123607
58  
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systemowych  standardów 
jakości i niezawodności bieżących 
dostaw energii elektrycznej 
zawiera informacje o: 
a) kosztach związanych z 
wykorzystaniem usług 
systemowych nabywanych od 
odbiorców na podstawie art. 9c 
ust. 2 pkt 8 ustawy, 
b) kosztach wskazanych w art. 
11d ust. 5 ustawy; 
c) kosztach wynikających ze 
stosowania przepisów wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 6 i 7 
ustawy, w tym kosztach 
wypłaconych wynagrodzeń o 
których mowa w art. 11 ust. 3a 
ustawy, 
d) kosztach działań, o których 
mowa w art. 11c ust. 2 ustawy; 
3) § 25 i 26, których brzmienie 
zostało zmodyfikowane 
względem tych przepisów 
znajdujących się w obecnie 
obowiązującym rozporządzeniu 
oraz regulacją zawartą w § 28 
uregulowano szczegółowy 
sposób ustalania opłaty za 
świadczenie usług przesyłania lub 
dystrybucji energii elektrycznej 
dla magazynu energii 
elektrycznej, ze zróżnicowaniem 
polegającym na przyjęciu innego 
współczynnika w zależności od 
tego czy jest to elektrownia 
szczytowo-pompowa z dopływem 
naturalnym czy też „klasyczny” 
magazyn energii elektrycznej; 
4) § 6 wprowadza przepis 
zobowiązujący przedsiębiorstwa 
energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w 
zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej oraz 
przedsiębiorstwo energetyczne 
wykonujące działalność w 
zakresie obrotu energią 



elektryczną do stworzenia grup 
taryfowych dla jednostek 
ochotniczych straży pożarnych 

824 2022.04.25 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
rodzajów 
przepływów 
pieniężnych i 
szczegółowego 
sposobu 
kalkulacji ceny 
skorygowanej 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, z 
późn. zm.) (ustawa offshore) wprowadziła w art. 
58-61 możliwość zbycia zespołu urządzeń służących 
do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy 
wiatrowej przez właściciela tego zespołu.  
Art. 11 ust. 1 ustawy offshore wskazuje, że w 
przypadku zbycia przez wytwórcę zespołu urządzeń 
służących do wyprowadzenia mocy zgodnie z art. 
58-61 ustawy offshore, taki wytwórca jest 
zobowiązany wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, z wnioskiem o aktualizację ceny 
wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 
1, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 
31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa 
w art. 10 ust. 4 albo w art. 10 ust. 6 ustawy 
offshore 

Projekt rozporządzenia jest 
realizacją delegacji ustawowej 
zawartej w art. 11 ust. 9 ustawy 
offshore, i określa: 
1) rodzaje przepływów 
pieniężnych uwzględniane przy 
obliczeniu ceny skorygowanej, o 
której mowa w art. 11 ust. 3 
ustawy offshore,  
2) szczegółowy sposób kalkulacji 
ceny skorygowanej, o której 
mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 
3 ustawy offshore   
- mając na uwadze pomoc 
inwestycyjną, o której mowa w 
art. 10 ust. 1 ustawy offshore, 
dzień udzielania tej pomocy oraz 
zasady udzielania pomocy 
publicznej w zakresie ochrony 
środowiska i energetyki. 
Rozwiązanie zakłada, iż z punktu 
widzenia inwestora oraz jego 
zakładanych zysków cała 
operacja zbycia zespołu urządzeń 
służących do wyprowadzenia 
mocy z morskiej farmy wiatrowej 
będzie neutralna (niezależnie od 
kwoty za jaką zostanie sprzedany 
zespół urządzeń).  Projektowane 
przepisy zapobiegną sytuacji, w 
której wytwórca będzie 
otrzymywał przychody 
generujące tzw. nadwsparcie 

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

Grudzień 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123615
52  

 

823 2022.04.08 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
nadania statutu 
Regionalnej 
Dyrekcji 

Konieczność zmiany struktury organizacyjnej 
celem zapewnienia sprawniejszej realizacji 
zadań i zmniejszenia kosztów funkcjonowania 
jednostki 

Proponuje się wprowadzenie 
jednego zastępcy Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Lublinie, likwidację Wydziału 
Spraw Terenowych V w 
Kazimierzu Dolnym oraz 
wyodrębnienie samodzielnego 
stanowiska do spraw obsługi 
prawnej - radcy prawnego, 
samodzielnego stanowiska do 
spraw bezpieczeństwa i higieny 

Małgorzata Golińska - 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt - Dyrektor 
Departament Ochrony 
Przyrody 

Czerwiec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123651
56  
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Ochrony 
Środowiska w 
Lublinie 

pracy, samodzielnego 
stanowiska do spraw obronnych i 
zarządzania kryzysowego, 
stanowiska pełnomocnika do 
spraw ochrony informacji 
niejawnych oraz inspektora 
ochrony danych 

822 2022.04.08 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
nadania statutu 
Regionalnej 
Dyrekcji 
Ochrony 
Środowiska w 
Gorzowie 
Wielkopolskim 

Konieczność zmiany struktury organizacyjnej 
celem zapewnienia przejrzystości tej struktury 
oraz dostosowania jej do rzeczywistych potrzeb, 
warunków oraz obowiązującego prawodawstwa 

Proponuje się likwidację 
stanowiska Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji z 
równoczesnym utworzeniem 
stanowiska Inspektora Ochrony 
Danych, wyszczególnienie w 
strukturze organizacyjnej Biura 
Zamiejscowego w Pszczewie oraz 
wydzielenie z Wydziału 
Organizacyjno-Finansowego 
Zespołu Budżetu i Finansów i 
Wydziału Organizacyjnego oraz 
Informacji o Środowisku 

Małgorzata Golińska - 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt - Dyrektor 
Departament Ochrony 
Przyrody 

Czerwiec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123641
50  

 

821 2022.04.04 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
sposobu 
prowadzenia 
rozliczeń oraz 
bilansowania 
systemu 
przesyłowego 
gazowego w 
przypadku 
uruchomienia 
zapasów 
obowiązkowych 
gazu ziemnego 

Projekt rozporządzenia stanowi wypełnienie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 52 
ust. 9 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 zakłóceń na rynku naftowym 

Celem niniejszego 
rozporządzenia jest określenie 
szczegółowych dotyczących 
sposobu: 
1) prowadzenia rozliczeń za 
uruchomione zapasy 
obowiązkowe gazu ziemnego 
oraz kalkulacji ceny za paliwa 
gazowe stosowanej do tych 
rozliczeń, oraz  
2) bilansowania systemu 
przesyłowego gazowego i 
prowadzenia rozliczeń z tytułu 
jego niezbilansowania w okresie 
uruchomienia zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Klimatu i 
Środowiska 
 
Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Czerwiec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123598
05  

2022.09.05 -
Rezygnacja z 
pracy nad 
projektem 
wynika ze 
zmiany 
upoważnienia 
ustawowego 
do jego 
wydania, 
zawartego w 
ustawie z dnia 
5 sierpnia 2022 
r. o zmianie 
niektórych 
ustaw w celu 
wzmocnienia 
bezpieczeństw
a gazowego 
państwa w 
związku z 
sytuacją na 
rynku gazu  
(Dz. U. poz. 
1723). Zgodnie 
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z nowym 
upoważnienie
m w 
rozporządzeniu 
musi być 
również ujęte 
zbilansowanie 
systemu i jego 
rozliczenie w 
okresie 
ograniczenia w 
poborze gazu 
ziemnego; 
kwestia ta 
dotychczas nie 
została 
uregulowana. 
Powyższe 
wiąże się z 
koniecznością 
podjęcia prac 
legislacyjnych 
w oparciu o 
nowe 
upoważnienie 

820 2022.03.23 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
sposobu 
obliczania 
poziomu 
składowania 
odpadów 
komunalnych 

Przepisy unijne zobowiązały państwa 
członkowskie do obliczania poziomu składowania 
odpadów komunalnych, w związku z czym 
wprowadzono zmiany w prawie krajowym, jak 
również delegację ustawową do wydania 
rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania 
składowania, jego wprowadzenie pozwoli na 
stworzenie jednolitego systemu obliczania dla 
wszystkich gmin 

Wprowadzenie wzoru do 
obliczenia poziomu składowania 
odpadów komunalnych oraz  
warunków zaliczania masy 
odpadów komunalnych do masy 
odpadów składowanych, zgodnie 
z decyzją  wykonawczą (UE) 
2019/1885 z dnia 6 listopada 
2019 r. ustanawiającą zasady 
obliczania, weryfikacji i zgłaszania 
danych dotyczących składowania 
odpadów komunalnych zgodnie z 
dyrektywą Rady 1999/31/WE 
oraz uchylającą decyzję Komisji 
2000/738/WE (notyfikowana jako 
dokument nr C (2019) 7874) 
  

 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 
 
Chciuk Robert – Dyrektor 
Departamentu Gospodarki 
Odpadami  
 
 

IV kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123631
50  

 

819 2022.03.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

Zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu 
Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w 

Projektowana zmiana ma na celu 
zwiększenie efektywności 
działania poszczególnych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

III kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
nadania statutu 
Biebrzańskiemu 
Parkowi 
Narodowemu z 
siedzibą w 
Osowcu-
Twierdzy  
 

Osowcu Twierdzy jest związana z faktycznymi 
zmianami organizacyjnymi wynikającymi z rozwoju 
struktur ww. państwowej osoby prawnej, w celu 
efektywniejszej realizacji zadań ochronnych i 
funkcjonowania Służby Parku Narodowego oraz 
pozostałych pracowników administracyjnych 

komórek organizacyjnych 
Biebrzańskiego 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.  Zaproponowana w 
projekcie organizacja 
wewnętrzna Parku: porządkuje 
organizację pracy 
i funkcjonowanie Parku, 
umożliwia skuteczniejszą 
realizację zadań parku 
narodowego określonych w 
art.8b ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody.  
Zmiana statutu nie pociągnie za 
sobą skutków finansowych 

Aleksandra Bodnar – 
Zastępca Dyrektora 
Departament Ochrony 
Przyrody 

projekt/
123596
50  

DU/rok/2022/p
ozycja/1647  

818 2022.03.18 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
minimalnych 
warunków 
utrzymywania 
poszczególnych 
gatunków 
zwierząt 
wykorzystywa-
nych do celów 
rozrywkowych, 
widowiskowych, 
filmowych, 
sportowych i 
specjalnych 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie minimalnych warunków 
utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt 
wykorzystywanych do celów rozrywkowych, 
widowiskowych, filmowych, sportowych 
i specjalnych, stanowi wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 
r. poz. 638, z późn. zm.).  Konieczność wydania 
nowego rozporządzenia w przedmiotowym 
zakresie wynika z faktu, iż w dniu 21 grudnia 
2022 r. moc utraci obowiązujące rozporządzenie w 
tym zakresie, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 
sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1728) 
 
 

W porównaniu do 
dotychczasowego rozporządzenia 
w projektowanym 
rozporządzeniu zostaną 
zaktualizowane odesłania do 
aktów prawnych, które utraciły 
swoją moc. Ponadto potrzeba 
zmian w porównaniu do 
dotychczasowego rozporządzenia 
jest podyktowana problemami 
interpretacyjnymi i koniecznością 
dostosowania wymagań 
technicznych do wielkości 
poszczególnych ras psów co 
wymusza konieczność 
doprecyzowania postanowień 
załącznika do rozporządzenia 
określającego minimalne warunki 
przestrzenne i niezbędne 
wyposażenie utrzymania 
poszczególnych ras psa 
domowego wykorzystywanych 
do celów rozrywkowych, 
widowiskowych, filmowych, 
sportowych i specjalnych 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123649
52  
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817 2022.03.11 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
nadania statutu 
Wielkopolskiem
u Parkowi 
Narodowemu z 
siedzibą w 
Jeziorach 

Obowiązujący statut nie odzwierciedla wszystkich 
aktualnych potrzeb faktycznych Wielkopolskiego 
Parku Narodowego (WPN). Obecny podział obszaru 
WPN na 6 obwodów ochronnych generuje 
problemy: zarządcze, finansowe i osobowe.  
Zaproponowana organizacja wewnętrzna WPN 
(wykonanie zmian dotyczących ilości obwodów 
ochronnych - likwidacja obwodu ochronnego 
Puszczykowo, z jednoczesną zmianą powierzchni 
pozostałych obwodów) ma na celu 
uporządkowanie organizacji pracy 
i funkcjonowania WPN, dostosowując je do zadań 
wynikających z projektu planu ochrony dla WPN, 
jak również umożliwi skuteczniejszą realizację 
zadań parku narodowego określonych w art. 8b 
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody 

Projektowana zmiana ma na celu 
zwiększenie efektywności 
wykonywanych zadań przez 
pracowników WPN. Dzięki 
wprowadzeniu rozwiązań 
wynikających z projektu zmieni 
się struktura organizacyjna - 
praca poszczególnych komórek 
organizacyjnych, możliwa będzie 
lepsza koordynacja działań oraz 
poczynione zostaną oszczędności 
w funduszu płac (w związku z 
przejściem na emeryturę jednego 
pracownika) z obwodu 
ochronnego Puszczykowo (z 
obwodu ochronnego, który 
zostanie zlikwidowany). Zmianie 
ulegną obszary obejmowane 
przez poszczególne obwody 
ochronne. Dojdzie również do 
likwidacji samochodu 
służbowego, kancelarii obwodu 
ochronnego, a tym samym 
kosztów związanych z ich 
utrzymaniem. Zaoszczędzone 
środki zostaną w WPN 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123595
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1676  

816 2022.03.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie zmiany 
wielkości 
udziału 
ilościowego 
sumy energii 
elektrycznej 
wynikającej 
z umorzonych 
świadectw 
pochodzenia 
potwierdzają-
cych 
wytworzenie 
energii 

Projekt rozporządzenia stanowi realizację 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, która 
umożliwia zmianę wielkości udziału, o którym 
mowa w art. 59 pkt 1 lub 2 tej ustawy, na kolejny 
rok lub lata kalendarzowe. 
Zaproponowanie ww. wielkości na rok 2023 ma 
przyczynić się do spadku cen tzw. zielonych 
certyfikatów, a co za tym idzie ograniczyć 
nadmierne obciążenie odbiorców końcowych 
energii wynikające z funkcjonowania tego 
mechanizmu, a także ryzyko nadwsparcia objętych 
nim wytwórców 

Za sprawą przedmiotowej 
delegacji ustawowej Minister 
Klimatu i Środowiska ma 
możliwość interwencji na rynku 
certyfikatów przez 
ustanowienie wielkości udziału 
ilościowego sumy energii 
elektrycznej wynikającej z 
umorzonych świadectw 
pochodzenia potwierdzających 
wytworzenie energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, 
tzn. określenia proporcji energii 
elektrycznej, którą 
przedsiębiorstwa obrotu energią 
muszą pozyskać z OZE. W 
rozporządzeniu proponuje się 
ustalenie wielkości udziału dla 
tzw. zielonych i błękitnych 

Ireneusz Zyska - 
Sekretarz Stanu 
 
Marcin Ścigan - 
Dyrektor Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

Maj/ 
czerwiec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123580
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1566  
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elektrycznej z 
odnawialnych 
źródeł energii w 
2023 r. 

certyfikatów na rok 2023 

815 2022.03.01 Projekt 
rozporządzenia  
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
danych objętych 
Krajowym 
Rejestrem 
Uwalniania i 
Transferu 
Zanieczyszczeń  

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. danych 
objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. poz. 455) jest 
potrzeba prawidłowego oznaczenia odnośnika w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia w części V w 
tabeli w kolumnie pierwszej w wierszu drugim. W 
obowiązującym rozporządzeniu dane „Liczba 
godzin pracy w roku” w nieprawidłowy sposób 
oznaczono odnośnikiem z cyfrą 6, przez co zgodnie 
z objaśnieniami dane te są obowiązkowe. 
Prawidłowo i zgodnie z intencją projektodawcy 
dane te powinny być oznaczone odnośnikiem z 
cyfrą 7 jako dane nieobowiązkowe 

W rozporządzeniu Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 7 
września 2021 r. w sprawie 
danych objętych Krajowym 
Rejestrem Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń w załączniku nr 1 
do rozporządzenia w części V w 
tabeli w kolumnie pierwszej w 
wierszu drugim zaproponowano 
zastąpienie wyrazów „Liczba 
godzin pracy w roku6)” wyrazami 
„Liczba godzin pracy w roku7)” 

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

Marzec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123571
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/606  

814 2022.02.28 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska 
w sprawie 
kwalifikacji 
w zakresie 
geologii 

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia 
wynika z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o 
zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). 
Ustawa ta wprowadziła zmiany w zakresie 
upoważnienia ustawowego do wydania niniejszego 
rozporządzenia, zmieniając w ustawie z dnia 
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 
art. 69, wprowadzając nową jednostkę redakcyjną 
– art. 69a oraz odpowiednio zmieniając brzmienie 
art. 52. 
Zmiana upoważnienia ustawowego została 
dokonana także w art. 10 ustawy z dnia 9 grudnia 
2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 2269). 
Jednocześnie zgodnie z art. 39 tej ustawy 
dotychczas obowiązujące przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 69 ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze zachowują moc do dnia 
wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 69 ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze, jednak nie dłużej niż przez 
24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o 
zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych oraz niektórych innych ustaw 

W porównaniu do dotychczas 
obowiązującego rozporządzenia 
projektowane rozporządzenie 
wprowadza zmiany w zakresie: 
1) szczegółowych wymagań 
dotyczących praktyki zawodowej 
osób zatrudnionych w urzędzie 
obsługującym organ 
administracji geologicznej – 
rozporządzenie wprowadza 
wymóg udokumentowania przez 
te osoby udziału w sprawdzaniu, 
ocenie, przyjmowaniu lub 
zatwierdzaniu określonej liczby 
projektów robót geologicznych 
i dokumentacji geologicznych; 
2) doprecyzowania nazw 
kierunków studiów lub 
specjalności, których ukończenie 
umożliwia ubieganie się 
o stwierdzenie kwalifikacji; 
3) określenia nowego wzoru 
świadectwa stwierdzającego 
kwalifikacje wraz 
z zabezpieczeniami 
opracowanymi dla dokumentu 
publicznego; 

Piotr Dziadzio - 
Podsekretarz Stanu 
 
Lidia Król - Dyrektor 
Departamentu Geologii i 
Koncesji Geologicznych 
 

III kwartał 
2022 r. 
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4) określenia nowych stawek 
wynagrodzenia dla członków 
zespołu egzaminacyjnego 

813 2022.02.25 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
infrastruktury 
sieci domowej 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11x 
ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. 
zm.) 

Projekt rozporządzenia określa 
wymagania, jakie spełniają 
standardy komunikacji pomiędzy 
licznikiem zdalnego odczytu, a 
urządzeniami odbiorcy energii 
elektrycznej w gospodarstwie 
domowym, w tym wymagania w 
zakresie ochrony tej komunikacji 
przed nieuprawnioną ingerencją 
oraz nieuprawnionym dostępem, 
a także urządzenia w 
gospodarstwie domowym na 
potrzeby komunikacji z licznikiem 
zdalnego odczytu 

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

Lipiec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123598
02  

 

812 2022.02.09 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
legitymacji 
służbowej 
inspektora 
Inspekcji 
Ochrony 
Środowiska 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w 
sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora 
Inspekcji Ochrony Środowiska stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9b 
ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070). 
Zgodnie z powołanym przepisem, minister 
właściwy do spraw klimatu określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej, o 
której mowa w ust. 1, mając na względzie 
możliwość identyfikacji inspektora i jego 
stanowiska służbowego. Zgodnie z art. 9b ust. 1 
kontrolę wykonuje się po okazaniu legitymacji 
służbowej potwierdzającej tożsamość i 
uprawnienia inspektora do jej wykonania. 
Według rekomendacji do opracowania wzoru 
dokumentu publicznego z dnia 8 września 
2020 r., zatwierdzonej przez Komisję do spraw 
dokumentów publicznych, legitymacja służbowa 
inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska została 
zaliczona do kategorii drugiej dokumentów 
publicznych. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 46) zaktualizowano katalog 
dokumentów publicznych kategorii drugiej poprzez 
dodanie legitymacji służbowej inspektora Inspekcji 
Ochrony Środowiska. 
Zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 
listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. 

Zasadniczym celem 
projektowanego rozporządzenia 
jest określenie wzoru legitymacji 
służbowej inspektora Inspekcji 
Ochrony Środowiska, 
umożliwiającego identyfikację 
inspektorów zatrudnionych w 
Inspekcji Ochrony Środowiska, 
przez wskazanie imienia i 
nazwiska.  
W § 1 rozporządzenia 
wprowadzono załącznik do 
rozporządzenia, zawierający wzór 
legitymacji służbowej inspektora 
Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Jest on zgodny z rekomendacją 
do opracowania wzoru 
dokumentu publicznego z dnia 8 
września 2020 r., zatwierdzoną 
przez Komisję do spraw 
dokumentów publicznych. 
Zgodnie z wytycznymi do 
upoważnienia ustawowego, wzór 
został opracowany w sposób 
umożliwiający identyfikację 
inspektorów zatrudnionych w 
Inspekcji Ochrony Środowiska, 
którym zostaną wydane 
legitymacje służbowe, poprzez 
wskazanie imienia i nazwiska. 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu  
 
Michał Mistrzak – Główny 
Inspektor Ochrony 
Środowiska 
 
Hanna Kończal – Dyrektor 
Departamentu Inspekcji, 
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

Marzec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123591
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1267  
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U. z 2021 r. poz. 1660, z późn. zm.), dokumenty 
publiczne kategorii pierwszej i drugiej, z 
wyłączeniem dowodów rejestracyjnych pojazdów 
oraz kart pojazdów, wydawane na podstawie 
przepisów dotychczasowych, wytwarzane według 
wzoru określonego w przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego, które nie spełniają 
wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń 
określonych w tej ustawie, mogą być nadal 
wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres trzech 
lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. najpóźniej do 
12 lipca 2022 roku. Jednocześnie art. 73 ust. 2 
ustawy o dokumentach publicznych stanowi, iż 
wydawane na podstawie przepisów 
dotychczasowych dokumenty publiczne zachowują 
ważność. Dokumenty publiczne, których termin 
został określony, zachowują ważność do upływu 
tego terminu. W związku z tym wydanie 
niniejszego rozporządzenia jest niezbędne do 
prawidłowego wykonywania zadań ustawowych 
przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska 

Poza tym wzór legitymacji 
zawiera wizerunek orła białego, 
numer legitymacji służbowej oraz 
termin ważności, miejsce na 
fotografię, logo Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Nowy wzór 
legitymacji służbowej inspektora 
Inspekcji Ochrony Środowiska, w 
stosunku do obecnie 
obowiązującego, zawiera zmiany 
dotyczące elementów graficznych 
wzoru (w tym nowe logo GIOŚ) 
oraz elementów 
zabezpieczających. 
Zgodnie z § 2 rozporządzenia 
traci moc rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 22 
sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru 
legitymacji służbowej inspektora 
Inspekcji Ochrony Środowiska 
(Dz. U. poz. 1644).  
Rozporządzenie wejdzie w życie z 
dniem następującym po dniu 
ogłoszenia. Termin wskazany w § 
3 jest podyktowany pilną 
koniecznością rozwiązania 
problemu z uwagi na art. 73 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 
2018 r. o dokumentach 
publicznych. Wejście w życie 
przepisów projektowanego 
rozporządzenia z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia 
nie stoi w sprzeczności z 
zasadami demokratycznego 
państwa prawa. 
Efektem wprowadzenia zmian 
będzie usprawnienie i 
umożliwienie podjęcia działań 
związanych z kontrolą należącą 
do kompetencji Inspekcji 
Ochrony Środowiska. 
Należy wskazać, że nie ma 
możliwości podjęcia 
alternatywnych w stosunku do 
interwencji legislacyjnej środków 



umożliwiających osiągnięcie 
zamierzonego celu 

811 2022.02.09 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
określenia 
okresów 
polowań na 
zwierzęta łowne  

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach 
obcych (Dz. U. poz. 1718) spowodowała zaliczenie 
niektórych gatunków zwierząt do  inwazyjnych 
gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie 
dla Unii lub do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) 
stwarzających zagrożenie dla Polski. 
Dodatkowo z dniem 1 kwietnia 2022 r. wchodzą  
w życie zmiany w ustawie z dnia 13 października 
1995 r. - Prawo łowieckie dokonane ustawą o 
gatunkach obcych. 
Istnieje zatem potrzeba dostosowania 
rozporządzenia do ustawy o gatunkach obcych i 
wykreślenia ww. gatunków IGO, dla których nie 
obowiązują okresy ochronne 

Wykreślenie z rozporządzenia: 
jelenia sika, szopa pracza, jenota i 
piżmaka, które zostały zaliczone 
do  IGO stwarzających zagrożenie 
dla Unii lub do IGO stwarzających 
zagrożenie dla Polski, dla których 
nie obowiązują okresy ochronne 

Edward Siarka - Sekretarz 
Stanu 
 
Maciej Szmit - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Leśnictwa i Łowiectwa 
 

Marzec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123572
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/714  

810 2022.02.09 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
warunków 
wykonywania 
polowania 
i znakowania 
tusz 
 

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. wchodzą w życie zmiany 
w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo 
łowieckie dokonane ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 
r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718), które 
wprowadzają obowiązek odnotowywania w 
upoważnieniu do wykonywania polowania 
indywidualnego oraz książce ewidencji pobytu na 
polowaniu indywidualnym pozyskania ptaków lub 
ssaków należących do inwazyjnych gatunków 
obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii lub 
do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) 
stwarzających zagrożenie dla Polski 

1. W załączniku nr 1 wzór 
upoważnienia do wykonywania 
polowania indywidualnego 
wprowadzona została kolumna 4. 
obejmująca gatunek/liczbę sztuk 
IGO stwarzających zagrożenie dla 
Unii i IGO stwarzających 
zagrożenie dla Polski, 
2. W załączniku nr 2 wzór książki 
ewidencji pobytu na polowaniu 
indywidualnym w tytule kolumny 
8. uwzględniono IGO stwarzające 
zagrożenie dla Unii i IGO 
stwarzające zagrożenie dla Polski 
 

Edward Siarka - Sekretarz 
Stanu 
 
Maciej Szmit - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Leśnictwa i Łowiectwa 
 

Marzec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123573
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/717  

809 2022.02.09 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
ustalenia listy 
gatunków 
zwierząt 
łownych  

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach 
obcych (Dz. U. poz. 1718) spowodowała zaliczenie 
niektórych gatunków zwierząt do  inwazyjnych 
gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie 
dla Unii lub do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) 
stwarzających zagrożenie dla Polski. 
Dodatkowo z dniem 1 kwietnia 2022 r. wchodzą w 
życie zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 
r. - Prawo łowieckie dokonane ww. ustawą. 
Istnieje zatem potrzeba dostosowania 
rozporządzenia do ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 
r. o gatunkach obcych i wykreślenia z listy 
gatunków zwierząt łownych gatunków zaliczonych 
do IGO 

Wykreślenie z listy gatunków 
zwierząt łownych: jelenia sika, 
szopa pracza, jenota i piżmaka, 
które zostały zaliczone do IGO 
stwarzających zagrożenie dla Unii 
lub do IGO stwarzających 
zagrożenie dla Polski 

Edward Siarka - Sekretarz 
Stanu 
 
Maciej Szmit - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Leśnictwa i Łowiectwa 
 

Marzec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123573
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/696  
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808 2022.01.26 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosku o 
wypłatę 
dodatku 
osłonowego 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) wprowadziła 
na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych 
wsparcie finansowe w postaci dodatku 
osłonowego. O dodatek osłonowy można ubiegać 
się w gminie właściwej według miejsca 
zamieszkania, przez złożenie prawidłowo 
wypełnionego wniosku. W celu zapewnienia 
przejrzystości i komunikatywności, wydane zostało 
rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 
dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o 
wypłatę dodatku osłonowego, którego załącznik 
określa jednolity wzór wniosku o wypłatę tego 
dodatku do zastosowania przez gminy. 
W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców paliw gazowych w 
związku z sytuacją na rynku gazu (druk nr 1902) 
przewidziana została nowelizacja ustawy z dnia 17 
grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, polegająca 
na zmianie brzmienia art. 2 ust. 6 przez zmianę 
wyrazu „wpisane” na „zgłoszone”. Zmiana ta 
powoduje, iż dodatek osłonowy w podwyższonych 
kwotach, określonych na gruncie tego samego 
przepisu, będzie przysługiwał w przypadku gdy 
głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami 
węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w 
art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 
centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.). Powyższa 
modyfikacja przepisu stanowi ułatwienie w 
uzyskiwaniu dodatku osłonowego w podwyższonej 
kwocie, gdyż powstanie konieczność wykazania 
jedynie dokonania zgłoszenia do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a nie zaś 
uzyskania wpisu do niej.  W niektórych 
przypadkach właściwy organ dokonuje wpisu do tej 
bazy w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia, co 
odpowiednio wydłużałoby czas oczekiwania na 
możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku 
osłonowego w podwyższonej kwocie 

W związku z nowelizacją ustawy  
z dnia 17 grudnia 2021 r. o 
dodatku osłonowym,  należy 
dostosować dotychczas 
obowiązujące regulacje przez 
wydanie nowego rozporządzenia. 
Art. 18 projektu ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców 
paliw gazowych w związku z 
sytuacją na rynku gazu stanowi, 
iż dotychczasowe przepisy 
wykonawcze wydane na 
podstawie art. 2 ust. 18 ustawy z 
dnia 17 grudnia 2021 r. o 
dodatku osłonowym zachowują 
moc do dnia wejścia w życie 
nowych przepisów ykonawczych, 
nie dłużej jednak niż przez 30 dni 
od dnia wejścia w życie ustawy. 
W części I w pkt 3 wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku osłonowego, 
wnioskodawca przekazuje 
informację dotyczącą źródeł 
ogrzewania na paliwo stałe. 
Zarówno w treści punktu, jak i w 
odnośniku numer 7, wyraz 
„wpisane” zostaje zmieniony na 
wyraz „zgłoszone”. Jest to jedyna 
zmiana, jaka odróżnia obecne 
brzmienie załącznika do 
rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 
r. w sprawie wzoru wniosku o 
wypłatę dodatku osłonowego od 
załącznika do niniejszego 
projektu. Zapewnia ona 
możliwość korzystania ze 
zmodyfikowanego zgodnie z 
przepisami ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców 
paliw gazowych w związku z 
sytuacją na rynku gazu 
odnoszącymi się do wzoru 
wniosku, przy zapewnieniu 
większej dostępności dodatku 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Klimatu i 
Środowiska 
 

Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Luty 2022 r. https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123559
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/374  
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osłonowego w podwyższonej 
kwocie 
 

807 2022.01.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzorów 
oświadczeń 
składanych 
przez 
odbiorców 
paliw gazowych 
w celu 
skorzystania ze 
szczególnych 
rozwiązań w 
związku z 
sytuacją na 
rynku gazu 

Projekt rozporządzenia stanowi realizację 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 62bd 
dodawanego do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne w projekcie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na 
rynku gazu (projekt na etapie prac 
parlamentarnych druk nr 1902), która wprowadza 
szczególne rozwiązania osłonowe, umożliwiające 
podjęcie działań minimalizujących negatywne 
skutki społeczno-gospodarcze związane z 
gwałtownym wzrostem cen gazu ziemnego na 
rynku 

Projekt rozporządzenia określa 
wzór oświadczeń składanych 
przez podmioty użyteczności 
publicznej oraz inne podmioty 
zarządzające podmiotami 
wielolokalowymi w celu 
uzyskania ochrony taryfowej 
 

 Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu  

  
 Paweł Pikus – 
Dyrektor Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Styczeń 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123554
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/212  

806 2021.12.28 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie stref, w 
których 
dokonuje się 
oceny jakości 
powietrza  

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego, określonego w art. 87 
ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska, w związku ze zmianą 
brzmienia art. 87 ust. 2 (art. 1 pkt 2 projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (UD184) - 
pośrednia zmiana upoważnienia ustawowego).  
Ww. przepis stanowi upoważnienie dla ministra 
właściwego do spraw klimatu, do określenia w 
drodze rozporządzenia stref, w których dokonuje 
się oceny jakości powietrza, z uwzględnieniem ich 
nazw i kodów 

Wraz z projektowaną zmianą 
definicji stref, koniecznym jest 
określenie listy stref wraz z ze 
wskazaniem obszarów, nazw i 
kodów stref, w których dokonuje 
się oceny jakości powietrza 
 

Ireneusz Zyska - Sekretarz 
Stanu 
 
Agnieszka Sosnowska - 

Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej  

I kwartał 
2022 r. 

  

805 2021.12.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
sposobów 
znakowania 
gatunków 
zwierząt 
kręgowych 
inwazyjnych 

Rozporządzenie jest wypełnieniem delegacji 
ustawowej z art. 14 ust. 14 ustawy o gatunkach 
obcych, na podstawie którego minister właściwy 
do spraw środowiska określa, w drodze 
rozporządzenia, wymagania dotyczące mikroczipa i 
sposobu wszczepienia mikroczipa zwierzęciu 
kręgowemu należącemu do IGO stwarzającego 
zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzającego 
zagrożenie dla Polski, w tym minimalne wymiary 
lub wiek zwierzęcia oraz miejsce wszczepienia 
mikroczipa; wymagania dotyczące obiektu lub 
pojemnika, w którym umieszcza się zwierzę 

Projekt rozporządzenia określa 
wymagania dotyczące 
identyfikacji i znakowania 
zwierząt kręgowych inwazyjnych 
gatunków obcych. Celem 
rozporządzenia jest zapewnienie 
identyfikacji zwierząt i 
ujednolicenie sposobów ich 
oznakowania. Wymagania 
dotyczące oznakowania i 
dokumentacji fotograficznej 
indywidualnych cech zwierząt 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Andrzej Szweda-
Lewandowski – Generalny 
Dyrektor Ochrony 
Środowiska 
 
 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123629
00  
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gatunków 
obcych 
stwarzających 
zagrożenie dla 
Unii oraz 
inwazyjnych 
gatunków 
obcych 
stwarzających 
zagrożenie dla 
Polski 

należące do IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii 
lub do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski; 
wymagania dotyczące wykonania dokumentacji 
fotograficznej indywidualnych cech zwierzęcia 
należącego do IGO stwarzającego zagrożenie dla 
Unii lub do IGO stwarzającego zagrożenie dla 
Polski, w tym maksymalną liczbę zwierząt, dla 
których taką dokumentację się sporządza − kierując 
się potrzebą zapewnienia identyfikacji tych 
zwierząt i ujednolicenia sposobów ich oznakowania 
oraz mając na uwadze uniknięcie u znakowanych 
zwierząt niepotrzebnego bólu, dystresu lub 
cierpienia 

zostały dobrane w taki sposób, 
aby zminimalizować 
niepotrzebny ból, stres lub 
cierpienie zwierząt. W 
rozporządzeniu wskazano 
wymagania dotyczące 
znakowania i identyfikacji 
poszczególnych grup gatunków 
zwierząt kręgowych wraz z 
określeniem miejsc aplikacji 
mikroczipa i ograniczeń 
wynikających z konieczności 
zapewnienia dobrostanu 
zwierząt. Znakowanie zwierząt 
ma być przeprowadzane przez 
wszczepienie mikroczipa o 
niezmienialnym i 
niepowtarzalnym numerze, 
spełniającego normy ISO 11784: 
1996 (E) i ISO 11785: 1996 (E), 
wyprodukowanego do celów 
znakowania żywych zwierząt 

804 2021.12.16 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzorów 
zgłoszeń 
dokonywanych 
do Ewidencji 
Infrastruktury 
Paliw 
Alternatywnych 

Projektowane rozporządzenie zastąpi 
rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 
2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych 
do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych 
przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania 
oraz operatora stacji gazu ziemnego (Dz. U. poz. 
2514). 
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2269)  (art. 37 
ust. 2) przewiduje, że dotychczasowe przepisy 
wykonawcze wydane na podstawie art. 42 ust. 11 
zachowują moc nie dłużej niż przez 24 miesiące od 
wejścia w życie nowelizacji ustawy 

Projekt rozporządzenia 
przewiduje określenie wzorów 
zgłoszenia dla operatora 
ogólnodostępnej stacji 
ładowania, operatora stacji gazu 
ziemnego i operatora stacji 
wodoru. Opracowanie wzorów 
zgłoszeń podyktowane jest 
koniecznością ujednolicenia 
formy i sposobu przekazywania 
przez operatorów informacji do 
Ewidencji Infrastruktury Paliw 
Alternatywnych.  
Dane przekazywane przez ww. 
podmioty będą posiadały 
jednolitą formę oraz będą 
przekazywane w sposób 
elektroniczny, co przyczyni się do 
sprawnego funkcjonowania 
Ewidencji Infrastruktury Paliw  
Alternatywnych.  
Co istotne, nowe rozporządzenie 
zakresem obejmie również 
infrastrukturę wodorową, co nie 
było uwzględnione w 

Ireneusz Zyska – Sekretarz 
Stanu  
 

 Szymon Byliński – Dyrektor 
Departamentu 
Elektromobilności i 
Gospodarki Wodorowej  

Marzec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123563
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1511  
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rozporządzeniu Ministra Energii z 
dnia 10 grudnia 2018 r. 

803 2021.12.15 Projekt 
rozporządzenia  
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska  w 
sprawie 
informacji o 
dodatku 
osłonowym 

Ustawa o dodatku osłonowym (ustawa na etapie 
prac parlamentarnych druk nr 1820) wprowadza na 
rzecz najuboższych gospodarstw domowych 
wsparcie finansowe w postaci dodatku 
osłonowego. Konieczne jest zapewnienie 
jednolitego wzoru informacji o dodatku 
osłonowym w celu zapoznania m.in. z kryteriami 
jego przyznawania czy sposobem ubiegania się o 
ten dodatek jak największej liczby odbiorców 

W celu zapewnienia obywatelom 
szczegółowej informacji o 
dostępności dodatku, warunkach 
ubiegania się o niego oraz 
zasadach jego przyznawania, 
celowe jest wprowadzenie 
rozporządzenia, które określi 
sposób przekazywania oraz 
wymagania dla informacji 
udzielanej przez sprzedawcę 
paliw gazowych lub energii 
elektrycznej o prawie ubiegania 
się o dodatek osłonowy 

 Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu  

 
Paweł Pikus – Dyrektor  
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Styczeń 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/244  

802 2021.12.15 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosku o 
przyznanie 
dodatku 
osłonowego 

Ustawa o dodatku osłonowym (ustawa na etapie 
prac parlamentarnych druk nr 1820) wprowadza na 
rzecz najuboższych gospodarstw domowych 
wsparcie finansowe w postaci dodatku 
osłonowego. Konieczne jest wprowadzenie 
jednolitego wzoru wniosku o wypłatę tego dodatku 

W celu zapewnienia 
przejrzystości i 
komunikatywności, celowe jest 
określenie wzoru wniosku o 
wypłatę dodatku osłonowego. 
Przygotowanie jednolitego wzoru 
dla wszystkich gmin w Polsce 
przyczyni się do odciążenia 
samorządów z konieczności 
podejmowania indywidulanych 
uchwał przez rady gmin w tej 
sprawie. Jednocześnie działanie 
to przyspieszy proces 
uruchomienia systemu 

 Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu  

 
Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Styczeń 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2  

801 2021.12.13 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
sposobu i formy 
sporządzania 
wojewódzkiego 
planu 
gospodarki 
odpadami oraz 
wzoru planu 
inwestycyjnego 

Projekt rozporządzenia stanowi kontynuację 
dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie 
sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami oraz wzoru planu 
inwestycyjnego (Dz. U. poz. 1016). Konieczność 
wydania nowego rozporządzenia wynika z 
przepisów tzw. pakietu odpadowego (ustawa z 
dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 
odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2151)), stanowiącego transpozycję 
przepisów unijnych w zakresie gospodarki 
odpadami do polskiego prawa. Jednocześnie 
zaktualizowane rozporządzenie zawierać będzie 
rozwiązania wynikające z dotychczasowego 
stosowania ww. rozporządzenia regulującego 
materię wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami (wpgo), przede wszystkim z opiniowania 

Projektowane rozporządzenie  
reguluje materię wojewódzkich 
planów gospodarki odpadami, tak 
jak obowiązujące rozporządzenie 
Ministra Klimatu i Środowiska z 
dnia 1 lipca 2015 r. - określi formę 
i sposób sporządzania wpgo oraz 
wskaże formę przedstawienia 
informacji wymaganych w planie 
inwestycyjnym (wzór planu 
inwestycyjnego) 

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

Czerwiec 
2022 r. 
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w latach 2016-2021 projektów wpgo oraz 
uzgadniania planów inwestycyjnych – dokumentów 
będących finalnym efektem przepisów 
rozporządzenia 

800 2021.12.07 
(2022.01.10 
zmiana 
wpisu) 

Projekt  
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
nalepki dla 
pojazdów 
uprawnionych 
do wjazdu do 
strefy czystego 
transportu 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych w art. 
39 (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn. zm.) 
wprowadza do polskiego systemu prawnego 
pojęcie stref czystego transportu, tworzonych 
przez gminy w celu zapobieżenia negatywnemu 
oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko 
w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu. 
Znowelizowane przepisy ustawy zakładają 
wprowadzenie oznakowań na pojazdy uprawnione 
do wjazdu na teren stref czystego transportu.  
Celem ujednolicenia oznakowań i zwiększenia ich 
rozpoznawalności, w rozporządzeniu określono 
jednolity wzór oznakowania – nalepki, który będzie 
stosowany przez wszystkie gminy, które zdecydują 
się ustanowić strefę czystego transportu 

Oznakowania samochodów 
umożliwiające ich wjazd do stref 
czystego transportu powinny być 
łatwo dostępne dla ich 
posiadaczy, jednolite oraz 
niedrogie. Samo oznakowanie 
powinno być proste i czytelne dla 
każdego, bez konieczności 
sięgania do dodatkowej 
dokumentacji. Rozwiązanie 
zaplanowane w rozporządzeniu 
spełnia te wytyczne i przewiduje 
wprowadzenie naklejek na 
przednią szybę samochodów, 
które będą wydawane za drobną 
opłatą (do 5 zł) dla posiadaczy 
pojazdów uprawnionych do 
poruszania się po terenie strefy, 
zgodnie z uchwałą rady gminy 

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

Styczeń/luty 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123559
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/845  

799 2021.12.07 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu  
i Środowiska w 
sprawie 
wysokości 
stawek opłaty 
za nadanie 
indywidualnego 
kodu 
identyfikacyjneg
o, uznanie kodu 
oraz ich 
utrzymanie w 
systemie 
teleinformatycz
nym oraz 
terminu 
wnoszenia tej 
opłaty w roku 
2022 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 110, z późn. zm.) nałożyła 

obowiązek stworzenia Ewidencji Infrastruktury 

Paliw Alternatywnych. Rejestr jest prowadzony 

przez Urząd Dozoru Technicznego, który zbiera i 

publicznie udostępnia informacje o stacjach 

ładowania samochodów elektrycznych, stacjach 

tankowania gazu ziemnego oraz wodoru na terenie 

kraju. Informacje są aktualizowane w czasie 

rzeczywistym i informują użytkowników takich 

pojazdów o dostępności stacji oraz aktualnych 

cenach ładowania i paliw. Obowiązek stworzenie 

i prowadzenia takiego systemu wynika z faktu 

przystąpienia przez Polskę do programu PSA IDACS 

realizowanego przez Komisję Europejską. 

Dotychczas UDT prowadziło rejestr w ramach 
własnych środków. Mając na uwadze 
przewidywany wzrost liczby stacji ładowania w celu 
profesjonalnej dalszej realizacji zadań – 
prowadzenie rejestru – konieczne jest 
wprowadzenie opłaty, która pokrywać będzie 

Zwiększająca się liczba stacji 

ładowania oraz tankowania paliw 

alternatywnych w Polsce 

powoduje, iż koszty prowadzenia 

takiego systemu także rosną. Aby 

był on sprawny i na bieżąco 

aktualizowany UDT musi mieć 

możliwość pobierania relatywnie 

niskich opłat, które w roku 2022 

wynosić będą – 10 zł miesięcznie 

od operatora ogólnodostępnej 

stacji ładowania, stacji gazu 

ziemnego lub stacji wodoru oraz 

50 zł od dostawcy usługi 

ładowania miesięcznie. Opłaty 

pozwolą UDT prowadzić 

profesjonalny i łatwo dostępny 

publiczny rejestr. 

Jako kryterium ustalania 
wysokości opłaty dla operatora 
ogólnodostępnej stacji 
ładowania, operatora stacji gazu 
ziemnego oraz operatora stacji 

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

Luty/marzec 
2022 r.  

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123557
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/758  
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koszty prowadzenia rejestru, jego dostępności 
przez stronę internetową oraz dalszego rozwoju 

wodoru za nadanie i utrzymanie 
numeru EIPA w ustawie 
wskazano liczbę stacji 
przedstawionych na 
interaktywnej mapie. Natomiast 
informacje dotyczące liczby stacji, 
na których działa dostawca usługi 
ładowania nie będą gromadzone 
w systemie, w związku z czym 
dostawcy usługi ładowania będą 
ponosili stałą opłatę za nadanie i 
utrzymanie numeru EIPA, 
niezależnie od ilości stacji, na 
których będą prowadzili 
działalność. Stąd też wynika 
zróżnicowanie w zakresie 
wysokości opłaty 

798 2021.12.01 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
ustanowienia 
planu ochrony 
dla 
Wigierskiego 
Parku 
Narodowego 

Plan ochrony parku narodowego stanowi 
podstawowy akt zarządczy w zakresie 
wykonywania ochrony zasobów, tworów i 
składników przyrody parku narodowego. Plan 
ochrony wdraża również konieczne środki 
ochronne dla obszarów sieci Natura 2000, które 
pokrywają się z obszarem parku narodowego 

Istotą rozwiązań jest zapewnienie 
skutecznych, trwałych i 
dostosowanych do wymagań 
zasobów, tworów i składników 
przyrody Wigierskiego Parku 
Narodowego, środków ochrony 
przyrody. Dokument określa cele 
ochrony, identyfikuje zagrożenia 
oraz określa metody ich 
eliminacji, wdraża działania 
ochronne oraz definiuje wytyczne 
dla planowania przestrzennego. 
Dokument obejmuje również 
określenie miejsc 
udostępnionych i wskazuje gdzie 
może być wykonywana 
działalność gospodarcza. Ponadto 
dokument reguluje zagadnienia 
związane z utrzymaniem lub 
przywróceniem właściwego stanu 
ochrony przedmiotów ochrony 
obszarów Natura 2000 Puszcza 
Augustowska PLB200002 oraz 
Ostoja Wigierska PLH200004 

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

III/IV 
kwartał 
2022 r. 

  

797 2021.11.26 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 76 
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1854, z późn. zm) w zw. z art. 16 
pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie 

Rozporządzenie określa 
szczegółowy sposób pobierania 
opłaty mocowej, w tym terminy i 
sposób przekazywania 
operatorowi środków z tytułu 
opłaty mocowej, zakres i termin 

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

Grudzień 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123565
52  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12356552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12356552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12356552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12356552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12356552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12356552


pobierania 
opłaty mocowej 
i wyznaczania 
godzin doby 
przypadających 
na szczytowe 
zapotrzebowani
e na moc w 
systemie 

ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1505) 

przekazywania operatorowi i 
płatnikowi opłaty mocowej 
informacji, w tym informacji o 
sumie należnych opłat 
mocowych, okresy rozliczeniowe 
między odpowiednio 
operatorem, płatnikami opłaty 
mocowej i innymi podmiotami 
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 końcowych (z 
wyłączeniem odbiorców 
końcowych, o których mowa w 
art. 89a ust. 1 pkt 1 ustawy o 
rynku mocy). 
Ponadto rozporządzenie ma na 
celu uwzględnienie możliwości 
zbierania informacji dotyczących 
zużycia energii elektrycznej za 
pomocą liczników strefowych, 
jeśli pozwalają one na 
wyznaczenie wielkości 
zapotrzebowania w godzinach 
szczytowego zapotrzebowania.  

Projekt rozporządzenia zawiera 
również regulacje 
doprecyzowujące sposób 
wyznaczania wolumenu energii 
elektrycznej pobranej z sieci na 
potrzeby obliczania wysokości 
opłaty mocowej należnej w 
okresach awarii oraz w okresie 
przejściowym od odbiorców, 
którzy nie posiadają liczników 
zdalnego odczytu. Wydanie 
rozporządzenia jest zatem 
niezbędne do prawidłowego 
wyliczenia stawki opłaty mocowej 
oraz wyznaczenia godzin 
szczytowego zapotrzebowania na 
moc, a w związku z tym jest 

 



niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania rynku mocy 

796 2021.11.25 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
określenia 
szczegółowych 
warunków 
utraty statusu 
odpadów dla 
odpadów 
destruktu 
asfaltowego 

 

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było 
rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 
dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia 
szczegółowych kryteriów stosowania warunków 
utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu 
asfaltowego (Dz. U. poz. 2067) stanowiącym 
realizację upoważnienia zawartego w art. 14 ust. 
1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). Z dniem 1 
stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 
października 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza 
zmiany w przywołanym upoważnieniu ustawowym.  
Z tego względu z dniem 1 stycznia 2022 r. utraci 
moc wydane na jego podstawie rozporządzenie. W 
celu zachowania ciągłości przepisów dotyczących 
utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu 
asfaltowego należy ponownie wydać 
rozporządzenie dostosowane do nowego 
brzmienia upoważnienia ustawowego 

Zaproponowana zmiana w 
porównaniu do dotychczas 
obowiązującego rozporządzenia 
ma charakter redakcyjny, pojęcie 
„kryteria stosowania warunków 
utraty statusu odpadów, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1” w 
całym rozporządzeniu zastąpione 
zostało pojęciem „warunki utraty 
statusu odpadów” 

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

1 styczeń 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2468  

795 2021.11.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
zasad 
kształtowania i 
kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z 
tytułu 
zaopatrzenia w 
ciepło  

1. Dynamicznie zmieniające się koszty emisji  CO2 

związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, 
które wpływają na dużą inercję przenoszonych 
kosztów działalności w średnich cenach ciepła 
stosowanych w metodzie uproszczonej 
kształtowania taryf dla ciepła wytworzonego w 
źródłach kogeneracyjnych. 
2. Konieczność uwzględnienia faktu, że nie 
wszystkie źródła przekazujące dane do obliczenia 
średnich cen sprzedaży ciepła są obciążone 
kosztami emisji. 
3. Uwzględnienie możliwości zmian taryf dla ciepła 
z kogeneracji, związanych, po ogłoszeniu wskaźnika 
referencyjnego. 
4. Ujednolicenie regulacji zawartych w art. 47 ust. 
2f ustawy – Prawo energetyczne (jednostki 
kogeneracji) i §13 ust. 1 obowiązującego 
rozporządzenia (źródła) 

1. Zdefiniowanie wielkości k 
będącej elementem wzoru na 
obliczenie wskaźnika 
referencyjnego tak, żeby wielkości 
te mógł obliczać i publikować 
Prezes URE w zależności od zmian 
warunków wykonywania 
działalności przez 
przedsiębiorstwa energetyczne 
obciążających wytwarzanie ciepła 
w kogeneracji – dla 
poszczególnych rodzajów paliw, o 
których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 
18 lit. c ustawy – Prawo 
energetyczne. 
2. Określenie wielkości k 
uwzględni brak w średnich cenach 
sprzedaży ciepła publikowanych 
przez Prezesa URE pełnej próby 
źródeł będących w systemie ETS. 
3. Rozszerzenie zakresu §28 
rozporządzenia da możliwość 
zmiany taryfy dla ciepła z 
kogeneracji w przypadku zmiany 
wskaźnika referencyjnego. 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

Luty 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123556
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/597  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354008
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2468
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2468
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2468
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2468
https://legislacja.gov.pl/projekt/12355653
https://legislacja.gov.pl/projekt/12355653
https://legislacja.gov.pl/projekt/12355653
https://legislacja.gov.pl/projekt/12355653
https://legislacja.gov.pl/projekt/12355653
https://legislacja.gov.pl/projekt/12355653
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/597
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/597
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/597
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/597


4. Zdefiniowanie §13 ust. 1 
zgodnie z regulacjami 
ustawowymi ujednolici 
możliwość podejścia do źródeł z 
jednostkami kogeneracji 
posiadającymi dodatkowo kotły 
wodne 

794 2021.11.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
określenia 
metod analizy 
ekonomicznej 
kosztów i 
korzyści 
przedsięwzięć 
inwestycyjnych 
oraz danych lub 
źródeł danych 
do celów tej 
analizy 

Projekt rozporządzenia jest kontynuacją 
zaproponowanego rozwiązania, które stanowi 
transpozycję obowiązku nałożonego na Państwa 
Członkowskie w przedostatnim akapicie części 2 
załącznika IX do dyrektywy 2012/27/UE, i jest 
wykonaniem zobowiązania do usunięcia naruszenia 
wskazanego w części D uzasadnionej opinii Komisji 
Europejskiej, wystosowanej na podstawie art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
dotyczącej nieprawidłowego stosowania oraz 
nieprawidłowej transpozycji dyrektywy 
2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 
2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 
2006/32/WE (naruszenie nr 2018/2345) 

W celu usunięcia naruszenia, w 
drodze nowelizacji ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne wprowadzona 
została w przepisie art. 10a ust. 6 
delegacja dla ministra 
właściwego do spraw energii do 
wydania rozporządzenia w 
sprawie określenia metod analizy 
ekonomicznej kosztów i korzyści 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
oraz danych lub źródeł danych do 
celów tej analizy. W drodze 
projektowanej regulacji, po 
wejściu w życie projektowanego 
rozporządzenia zostanie 
zapewniona adekwatność i lepsza 
porównywalność analiz 
energetycznych projektów 
inwestycyjnych, co umożliwi 
dokonywanie ich oceny w sposób 
bardziej obiektywny 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

Marzec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123581
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1411  

793 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Las Żaliński  
(PLH060102) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
66  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1956  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12358152
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358152
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358152
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358152
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358152
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358152
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1411
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1411
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1411
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1411
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354066
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354066
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354066
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354066
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12354066
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1956
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1956
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1956
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1956


792 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Dolnej 
Tanwi 
(PLH060097) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2148  

791 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Uroczyska 
Roztocza 
Wschodniego 
(PLH060093) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
64  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2135  

790 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Niedzieliski Las 
(PLH060092) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

wśród podmiotów i osób, na 
które oddziałuje akt normatywny 

789 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Minokąt 
(PLH060089) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
61  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
169  

788 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kazimierówka 
(PLH060088) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
60  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2069  

787 2021.11.17 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 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2179  
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Doliny Łabuńki i 
Topornicy 
(PLH060087) 

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

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

786 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łopiennik 
(PLH060081) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2137  

785 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Brzeziczno 
(PLH060076) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
57  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
165  

784 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

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 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2078  
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sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Pawłów 
(PLH060065) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

123540
55  

783 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Przełom Wisły 
w Małopolsce 
(PLH060045) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
53  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
159  

782 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Uroczyska 
Lasów 
Janowskich 
(PLH060031) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123540
51  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354055
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354055
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354053
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12354053
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354053
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354053
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354053
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2159
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2159
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2159
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2159
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2159
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354051
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354051
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354051
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354051
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354051
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354051


781 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie siedlisk 
Opalonki  
(PLH120071) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
14  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1953  

780 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kępie na 
Wyżynie 
Miechowskiej 
(PLH120070) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
20  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1992  

779 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jadowniki 
Mokre 
(PLH120068) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
26  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1995  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354814
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354814
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1992
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12354826
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354826
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1995
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1995
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1995


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

wśród podmiotów i osób, na 
które oddziałuje akt normatywny 

778 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoje 
Nietoperzy 
Beskidu 
Wyspowego 
(PLH120052) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

777 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Podkowce w 
Szczawnicy 
(PLH120037) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
18  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2010  

776 2021.11.17 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 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
13  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2031  
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2031


Bednarka 
(PLH120033) 

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

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

775 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Małe Pieniny 
(PLH120025) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
23  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1982  

774 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoje 
Nietoperzy 
okolic 
Bukowca 
(PLH120020) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
15  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2037  

773 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

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 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1948  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354823
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354823
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354823
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354823
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354823
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354823
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1982
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1982
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1982
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1982
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354815
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354815
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354815
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354815
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354815
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354815
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2037
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2037
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2037
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2037
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354828
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354828
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354828
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354828
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1948
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1948
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1948
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1948


sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Wały 
(PLH120017) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

123548
28  

772 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Sterczów-
Ścianka 
(PLH120015) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
16  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2002  

771 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Pustynia 
Błędowska 
(PLH120014) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
17  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1949  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354828
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354828
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354816
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12354817
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1949
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1949
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1949
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1949


770 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jaroszowiec 
(PLH120006) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
12  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1940  

769 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolinki Jurajskie 
(PLH120005) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
22  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1943  

768 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Prądnika 
(PLH120004) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
19  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2033  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354812
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1940
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354822
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354822
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354822
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354822
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354822
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354822
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1943
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12354819
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12354819
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354819
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354819
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354819
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2033
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2033
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2033
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2033


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

wśród podmiotów i osób, na 
które oddziałuje akt normatywny 

767 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Baranów 
(PLH300035) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2198  

766 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Wielkopolska 
(PLH300010) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
64  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2223  

765 2021.11.17 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 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
60  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2047  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354862
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354862
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2198
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2198
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12354864
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354864
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354864
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354864
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354864
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2223
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2223
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2223
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2223
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354860
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354860
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354860
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354860
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354860
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354860
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2047
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2047
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2047
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2047


Jezioro Kubek 
(PLH300006) 

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

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

764 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Fortyfikacje w 
Poznaniu 
(PLH300005) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
66  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
177  

763 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kaszuny 
(PLH280040) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2122  

762 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

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 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2095  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354866
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354866
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2095


sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Gązwa 
(PLH280011) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

123548
61  

761 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Drwęcy 
(PLH280001) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2146  

760 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Zimna Woda 
(PLH080062) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
63  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2124  
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2124
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2124


759 2021.11.17 specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łęgi Słubickie 
(PLH080013) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
67  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2086  

758 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko 
Chłopiny 
(PLH080004) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
67  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2192  

757 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowiska 
Pobłockie  
(PLH220042) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
71  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
395  
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zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

wśród podmiotów i osób, na 
które oddziałuje akt normatywny 

756 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jeziora 
Lobeliowe koło 
Soszycy 
(PLH200039) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
62  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
374  

755 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jezioro Krasne 
(PLH220035) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
61  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
398  

754 2021.11.17 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 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2419  
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Studzienickie 
Torfowiska 
(PLH200028) 

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

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

753 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Przymorskie 
Błota 
(PLH220024) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
64  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
347  

752 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Pełcznica 
(PLH220020) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
69  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2406  

751 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

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 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2410  
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sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kurze Grzędy 
(PLH220014) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

123547
66  

750 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Narwiańska 
(PLH200024) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
59  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
373  

749 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Schrony 
Brzeskiego 
Rejonu 
Umocnionego 
(PLH200014) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
67  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
387  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354766
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354766
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354759
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354759
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354759
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354759
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354759
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354759
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2373
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2373
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2373
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2373
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2373
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354767
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354767
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354767
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354767
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354767
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354767
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2387
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2387
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2387
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2387
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2387


748 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Narwiańskie 
Bagna 
(PLH200002) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123547
68  

 

747 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowiska nad 
Prosną 
(PLH100037) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
04  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
361  

746 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki 
Ciebłowickie 
(PLH100035) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2421  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354768
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354768
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354768
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354768
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354768
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354768
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354804
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354804
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354804
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354804
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354804
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354804
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2361
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2361
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2361
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2361
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2361
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354807
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354807
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354807
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354807
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354807
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354807
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2421
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2421
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2421


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

wśród podmiotów i osób, na 
które oddziałuje akt normatywny 

745 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Lipickie 
Mokradła 
(PLH100025) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2405  

744 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Załęczański Łuk 
Warty 
(PLH100007) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
10  

 

743 2021.11.17 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 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
03  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
338  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12354805
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354805
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354805
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354805
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354805
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354805
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2405
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2405
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2405
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354803
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2338
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2338
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2338
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2338
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2338


Łąka w 
Bęczkowicach 
(PLH100004) 

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

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

742 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dąbrowa 
Świetlista w 
Pernie 
(PLH100002) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
06  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
359  

741 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dąbrowa 
Grotnicka 
(PLH100001) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2404  

740 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

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 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
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sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dziki Ostrów 
(PLH040045) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

123548
01  

739 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Zbocza 
Płutowskie 
(PLH040040) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
09  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2426  

738 2021.11.17 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Krzewiny 
(PLH040022) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
08  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
334  
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737 2021.11.16 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
zasad 
kształtowania i 
kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w 
obrocie energią 
elektryczną 

Projekt ma na celu doszczegółowienie obowiązku 
wskazania przez przedsiębiorstwo energetyczne 
informacji o strukturze kosztów uzasadnionych 
zakupu energii elektrycznej na fakturze 
wystawianej i doręczanej w kolejnym okresie 
rozliczeniowym po wejściu w życie nowej taryfy 

Procedowany projekt ma na celu 
przejrzyste i zrozumiałe 
informowanie odbiorców o 
cenach lub stawkach opłat za 
energię elektryczną określonych 
w zatwierdzonych taryfach 
polega na uzupełnieniu obecnie 
obowiązujących przepisów o 
elementy doprecyzowujące 
zasady dokonywania rozliczeń 
przez przedsiębiorców 
energetycznych z odbiorcami 
paliw gazowych oraz ustalania 
stawek przez przedsiębiorstwa 
energetyczne. 
Proponowana zmiana 
obowiązującej regulacji polega na 
doprecyzowaniu informacji 
przekazywanych odbiorcom 
końcowym na temat cen i stawek 
opłat stosowanych w taryfach na 
sprzedaż i dystrybucję energię 
elektrycznej, w tym przede 
wszystkim konsumentom, czyli 
odbiorcom energii elektrycznej w 
gospodarstwach domowych 

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

Grudzień 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123535
12  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/27  

736 2021.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska  
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
wymagań w 
zakresie 
prowadzenia 
pomiarów 
wielkości emisji 

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia 
zawartego w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2020 r. poz.1219, z późn. zm.). 
Obecnie, w rozporządzeniu Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji (Dz.U. poz. 1710), w załączniku nr 7 
w części  „E. Wykonanie pomiarów” w tytule „II. 
Realizacja pomiarów” w pkt „2. Rejestracja 
elementarnych próbek hałasu w czasie odniesienia 
T (metoda próbkowania)” w ust. 6   we wzorze 4 
nieprawidłowo oznaczono wskaźnik hałasu 
wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A dla 
czasu odniesienia T, jako LAeqt, zamiast jako LAeqT 

W załączniku nr 7 w części „E. 
Wykonanie pomiarów” w tytule 
„II. Realizacja pomiarów” w pkt 
„2. Rejestracja elementarnych 
próbek hałasu w czasie 
odniesienia T (metoda 
próbkowania)” w ust. 6   
zaproponowano zastąpienie 
wzoru 4 wyrażonego w 
następujący sposób: 

 
 wzorem 4: 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Michał Mistrzak  
p.o. Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
 
Hanna Kończal – Dyrektor 
Departamentu Inspekcji 
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

Styczeń 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123544
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/614  
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Zmiany przepisów 
zaproponowane w projekcie 
rozporządzenia mają charakter 
porządkowy 

735 2021.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie zasad 
i sposobu 
organizacji 
wojewódzkich 
inspektoratów 
ochrony 
środowiska oraz 
ich delegatur 

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowiska oraz ich 
delegatur stanowi realizację upoważnienia 
zawartego w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1070), które upoważnia ministra 
właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw administracji 
publicznej do określenia, w drodze rozporządzenia, 
zasad i sposobu organizacji wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowiska oraz ich 
delegatur, mając na względzie zapewnienie ich 
sprawnego i jednolitego działania. Celem 
projektowanej regulacji jest umożliwienie 
tworzenia w wojewódzkich inspektoratach ochrony 
środowiska (WIOŚ), wydziałów lub samodzielnych 
stanowisk pracy do spraw zwalczania 
przestępczości środowiskowej 

Projekt zakłada umożliwienie 
zmian w strukturze 
organizacyjnej WIOŚ, które 
pozwolą na bardziej sprawne i 
efektywne realizowanie zadań 
ustawowych, zarówno w 
kontekście merytorycznym jak i 
administracyjnym. 
Projekt wprowadza zmianę w 
rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 21 grudnia 
2018 r. w sprawie zasad i 
sposobu organizacji 
wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska oraz ich 
delegatur (Dz. U. poz. 2531), 
polegającą na umożliwieniu 
tworzenia w WIOŚ wydziałów lub 
samodzielnych stanowisk pracy 
do spraw zwalczania 
przestępczości środowiskowej. W 
związku z tym przewiduje się 
zmianę § 2 ust. 2 pkt 1 ww. 
rozporządzenia przez dodanie do 
katalogu wydziałów lub 
samodzielnych stanowisk pracy, 
które mogą być fakultatywnie 
tworzone w WIOŚ, wydziałów lub 
samodzielnych stanowisk pracy 
do spraw zwalczania 
przestępczości środowiskowej. 
Nowe komórki organizacyjne 
będą specjalizowały się w 
zagadnieniach związanych ze 
zwalczaniem przestępstw lub 
wykroczeń przeciwko 
środowisku. Aktualnie w WIOŚ są 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Michał Mistrzak – p.o. 
Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
 
Krzysztof Gołębiewski – 
Dyrektor Departamentu 
Zwalczania Przestępczości 
Środowiskowej Główny 
Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

Marzec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123539
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/676  
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zatrudnieni pracownicy 
zajmujący się ww. tematyką, lecz 
pracują w innych komórkach 
organizacyjnych. Zmiana 
rozporządzenia umożliwi 
przeniesienie tych pracowników 
do jednej komórki organizacyjnej 
i pozwoli na zajmowanie się przez 
te osoby jedynie zwalczaniem 
przestępczości środowiskowej, 
bez obciążania ich innymi 
zadaniami. Fakultatywnie 
tworzone wydziały lub 
samodzielne stanowiska pracy do 
spraw zwalczania przestępczości 
środowiskowej będą podlegały 
bezpośrednio pod wojewódzkich 
inspektorów ochrony środowiska, 
a inni naczelnicy nie będą już 
wpływać na działania 
pracowników, zajmujących się 
zwalczaniem przestępczości 
środowiskowej 

734 2021.11.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
szczegółowych 
zasad 
stwierdzania 
posiadania 
kwalifikacji 
przez osoby 
zajmujące się 
eksploatacją 
urządzeń, 
instalacji lub 
sieci 

W związku z systemową zmianą uregulowania 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji lub sieci w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093), zaszła 
konieczność stworzenia ram prawnych 
określających zmianę tych zasad. Należy podkreślić, 
że ogólne zasady zostały określone w ustawie z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 
(Dz. U. poz. 716, z późn. zm.) 

Ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o 
zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw zmieniono 
uregulowania, w tym m.in., że 
osoby zajmujące się eksploatacją 
sieci oraz urządzeń i instalacji 
obowiązane są posiadać 
kwalifikacje potwierdzone 
świadectwem wydanym przez 
komisje kwalifikacyjne; okres 
ważności tych świadectw; 
warunki dopuszczenia do 
wykonywania prac 
eksploatacyjnych przy 
urządzeniach energetycznych, 
pod nadzorem osoby 
uprawnionej, osoby 
nieposiadającej świadectw 
kwalifikacyjnych; wskazanie 
organu właściwego do uznawania 
kwalifikacji osób wykonujących te 
prace, nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, 

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

Czerwiec 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123567
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Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państwach członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA); zasady i 
sposób powoływania komisji 
kwalifikacyjnych; maksymalna 
wysokość opłaty za sprawdzenie 
kwalifikacji. Ustawa z dnia 20 
maja 2021 r. o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw określa, 
że dotychczasowe przepisy oraz 
niektórych innych ustaw określa, 
że dotychczasowe przepisy 
wykonawcze zachowują moc do 
dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska, jednak nie dłużej niż 
do dnia 2 lipca 2022 r. 

733 2021.11.09 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wymagań 
dobrej praktyki 
w zakresie 
gospodarki 
leśnej 

W dniu 20 lipca 2021 r. wpłynęła skarga Komisji 
Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE 
przeciwko Polsce w sprawie C-432/21 (naruszenie 
2018/2208 - NATURE - niezgodna transpozycja 
dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa), w której Komisja wnosi m.in. o 
stwierdzenie, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy 
art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 2, art. 12 ust. 1 lit. a) – d), 
art. 13 ust. 1 lit. a) oraz art. 16 ust. 1 dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory oraz art. 4 ust. 1, art. 5 lit. a), b) i d) oraz art. 9 
ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, ponieważ 
wprowadziła do systemu krajowego przepisy, 
zgodnie, z którymi gospodarka leśna prowadzona 
w oparciu o dobrą praktykę nie narusza żadnych 
przepisów dotyczących ochrony przyrody na mocy 
dyrektywy ptasiej i siedliskowej. 
W związku z powyższym, w celu realizacji 
zobowiązań, przystąpiono do aktualizacji delegacji 
ustawowej do rozporządzenia  w sprawie wymagań 
dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. W 
związku ze zmianą delegacji ustawowej, sam 

Rozporządzenie określa sposób 
postępowania właściciela lasu 
podczas przygotowywania i 
realizacji działań z zakresu 
gospodarki leśnej. 
Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, w 
ramach przeglądu dostępnych 
danych na temat występowania 
gatunków chronionych na 
obszarze, na którym są 
planowane działania z zakresu 
gospodarki leśnej oraz weryfikacji 
terenowej  przed rozpoczęciem 
prac, już na etapie 
przygotowawczym właściciele 
lasu posiadają wiedzę na temat 
obecności gatunków 
chronionych. Właściciele lasu 
znakują drzewa dziuplaste oraz 
drzewa z gniazdami ptaków, inne 
stanowiska lęgowe oraz inne 
miejsca istotne dla gatunków 
chronionych, które należy 
zachować. Dzięki temu 
rozwiązaniu właściciele lasu będą 
mogli przeciwdziałać 
potencjalnym kolizjom pomiędzy 
działaniami z zakresu gospodarki 

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

Styczeń 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123613
54  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12361354
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361354
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361354
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361354
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361354
https://legislacja.gov.pl/projekt/12361354


kodeks dobrych praktyk wymaga dostosowania do 
nowego brzmienia delegacji ustawowej określonej 
w art. 52b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody 

leśnej, a ochroną elementów 
środowiska 

732 2021.11.03 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska  
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
zasad 
kształtowania i 
kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w 
obrocie 
paliwami 
gazowym 

Przyczyną wprowadzenia zmian w rozporządzeniu 
jest konieczność aktualizacji jego przepisów, które 
mają na celu  doprecyzowanie zasad dokonywania 
rozliczeń przez przedsiębiorców energetycznych 
z odbiorcami paliw gazowych oraz ustalania stawek 
przez przedsiębiorstwa energetyczne, a także 
ujednolicenie przepisów rozporządzenia z 
rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 
marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci 
dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w 
systemach przesyłowych gazu i uchylającego 
rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. Urz. UE L 72 
z 17.3.2017, str. 1) oraz rozporządzeniem Komisji 
(UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. 
ustanawiającym kodeks sieci dotyczący 
zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla 
gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.3.2017  str. 29) 
 

Wprowadzenie proponowanych 
zmian nie tylko zintegruje 
regulację z prawem unijnym, ale 
uczyni środowisko prawne 
bardziej czytelnym dla adresatów 
tych przepisów, jednocześnie 
wprowadzając odpowiednie 
modyfikacje mające na celu m.in. 
polepszenie sytuacji operatorów 
pod kątem prowadzenia 
działalności. 
Proponowane w projekcie 
rozporządzenia rozwiązania 
dotyczą m.in.: 
1) wprowadzenia kont 
regulacyjnych dla działalności 
infrastrukturalnych w zakresie 
paliw gazowych,   
2) ujednolicenia definicji usługi 
wirtualnego przesyłania 
zwrotnego z przepisami unijnym, 
3) objęcie punktów 
wewnętrznych oraz punktów na 
połączeniu z państwami trzecimi 
regulacjami analogicznymi, jak 
określone w rozporządzeniu NC 
TAR (ceny bazowe dla 
produktów krótkoterminowych z 
zakresu zdolności ciągłej i 
przerywanej – rozdział III NC 
TAR), 
4) umożliwienie uwzględnienia 
w kalkulacji taryfy zmian kosztów 
wynikających z przepisów ustaw 
lub standardów w zakresie 
rachunkowości przyjętych przez 
międzynarodowe organizacje 
wprowadzających nowe zasady 
ponoszenia lub ewidencji 
kosztów, 
5) rozszerzenie katalogu 
dotyczącego usług, które oferuje 
operator systemu 
dystrybucyjnego (OSD) na 

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

Kwiecień 
2022 r.  
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zlecenie odbiorcy lub innego 
podłączonego OSD do systemu 
dystrybucyjnego, 
6) wydłużenia okresu realizacji 
odczytów dla odbiorców z grup 
taryfowych 1 i 2 pobierających 
paliwa gazowe w ilości nie 
większej niż 110 [kWh/h], 
7) włączenia infrastruktury 
dotychczas eksploatowanej jako 
gazociąg bezpośredni lub sieć 
gazociągów kopalnianych do 
dystrybucyjnej 

731 2021.10.29 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wysokości 
stawki opłaty 
kogeneracyjnej 
na rok 2022 

Art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 
promowaniu energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2021 r. poz. 
144, 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 
2022 

Ustalenie stawki opłaty 
kogeneracyjnej na rok 2022 na 
podstawie danych przekazanych 
przez Prezesa URE i Zarząd PSE 
SA 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa  

31 listopada 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123531
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2185  

730 2021.10.26 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 

Konieczność zmiany rozporządzenia związana jest 
z obowiązywaniem programu pomocowego do 30 
czerwca 2024 r. 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, z późn, 
zm.), które umożliwia przedsiębiorcom korzystanie 
z podwyższonych intensywności pomocy na 
kwalifikujących się do tego obszarach i 
jednocześnie przyjęciem nowych Wytycznych 
regionalnych obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. 
(Komunikat Komisji Wytyczne w sprawie 
regionalnej pomocy państwa - Dz. Urz. UE C 153 
z 29.04.2021) zmieniających kategoryzację 
regionów RP w stosunku do Wytycznych w sprawie 
krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 
(Dz. Urz. UE C 209 z 27.07.2013) obowiązujących 
do końca 2021 r. 
Należy zatem dodać do rozporządzenia przepis 
umożliwiający przedsiębiorcom korzystanie z 
„bonusów regionalnych” również od roku 2022 
oraz przypisać intensywności pomocy do nowego 

Umożliwienie korzystania przez 
przedsiębiorców ze zwiększonej 
intensywności pomocy publicznej 
w sektorze energetyka Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 od roku 
2022 na kwalifikujących się do 
tego obszarach. 

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

IV kwartał 
2021 r. 
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Infrastruktura i 
Środowisko 
2014–2020 

podziału województw w zakresie pomocy 
regionalnej. 

729 2021.10.26 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
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 

Konieczność zmiany rozporządzenia związana jest 
z obowiązywaniem programu pomocowego do 30 
czerwca 2024 r. 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, z późn, 
zm.), które umożliwia przedsiębiorcom korzystanie 
z podwyższonych intensywności pomocy na 
kwalifikujących się do tego obszarach i 
jednocześnie przyjęciem nowych Wytycznych 
regionalnych obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. 
(Komunikat Komisji Wytyczne w sprawie 
regionalnej pomocy państwa - Dz. Urz. UE C 153 
z 29.04.2021) zmieniających kategoryzację 
regionów RP w stosunku do Wytycznych w sprawie 
krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 
(Dz. Urz. UE C 209 z 27.07.2013) obowiązujących 
do końca 2021 r. 
Należy zatem dodać do rozporządzenia przepis 
umożliwiający przedsiębiorcom korzystanie z 
„bonusów regionalnych” również od roku 2022 
oraz przypisać intensywności pomocy do nowego 
podziału województw w zakresie pomocy 
regionalnej 

Umożliwienie korzystania przez 
przedsiębiorców ze zwiększonej 
intensywności pomocy publicznej 
w sektorze energetyka Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 od roku 
2022 na kwalifikujących się do 
tego obszarach 

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

IV kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123539
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2428  

728 2021.10.25 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
rocznych 
poziomów 
recyklingu 
odpadów 
opakowanio-
wych w 
poszczególnych 
latach do 
2030 r. 

Konieczność opracowania  rozporządzenia wynika z 
projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw (UC43, druk sejmowy nr 
1588), który znajduje się na etapie prac 
parlamentarnych. W związku z ww. projektem 
ustawy straci moc dotychczasowe rozporządzenie 
wydane na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888). 
Projektowane rozporządzenie powinno 
obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

Projekt rozporządzenia określi 
poziomy recyklingu dla 
poszczególnych rodzajów 
opakowań w poszczególnych 
latach do 2030 r. Planuje się 
płynne przejście od obecnie 
obowiązujących poziomów 
recyklingu (załącznik nr 1 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi) do 
wyższych poziomów, które 
zostały określone w nowelizacji 
ustawy w związku z transpozycją 
dyrektywy 2018/852 

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

1 stycznia 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123532
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2375  

727 2021.10.25 Projekt 
rozporządzenia 

Konieczność opracowania  rozporządzenia wynika z 
projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz 

Projekt rozporządzenia będzie 
odwoływał się do szczegółowych 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 

1 stycznia 
2022 r. 
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Ministra 
Klimatu 
i Środowiska w 
sprawie  
szczegółowych 
warunków 
zaliczania masy 
odpadów 
opakowanio-
wych  
do poddanych 
recyklingowi 
 

niektórych innych ustaw (UC43, druk sejmowy nr 
1588), który znajduje się na etapie prac 
parlamentarnych. W powyższym projekcie ustawy 
do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowy w art. 
21 ust. 9 wprowadzone zostało nowe 
upoważnienie do wydania rozporządzenia. 
Projektowane rozporządzenie powinno 
obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

warunków zaliczania masy 
odpadów opakowaniowych do 
poddanych recyklingowi, które 
już zostały określone w decyzji 
Komisji 2005/270/WE z dnia 
22 marca 2005 r. ustanawiająca 
formaty w odniesieniu do 
systemu baz danych zgodnie z 
dyrektywą 94/62/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
opakowań i odpadów 
opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 
86 z 05.04.2005, z późn. zm.). 

 
Marzena Berezowska - 
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

.gov.pl/
projekt/
123532
09  

DU/rok/2021/p
ozycja/2365  

726 2021.10.18 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wskaźnika 
emisji gazów 
cieplarnianych 
dla energii 
elektrycznej 

Projekt rozporządzenia jest wydawany z uwagi na 
nowelizację ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw. W związku z nowelizacją ustawy zaistniała 
konieczność wydania nowego rozporządzenia w 
sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla 
energii elektrycznej. Branża paliwowa zwróciła 
uwagę na wysoki wskaźnik emisji gazów 
cieplarnianych dla energii elektrycznej, określony w 
drodze rozporządzenia przez ministra właściwego 
do spraw klimaty, który skutkuje brakiem 
opłacalności wykorzystania energii elektrycznej 
stosowanej w transporcie samochodowym do 
realizacji NCR 

Celem projektu jest zmiana 
dotychczasowego sposobu 
określania wskaźnika emisji 
gazów cieplarnianych dla energii 
elektrycznej na podstawie art. 
30h ustawy. Obecnie ma on 
wartość stałą. Z uwagi na zmianę 
struktury surowców 
wykorzystywanych do produkcji 
energii elektrycznej w kolejnych 
latach (wzrost udziału energii z 
odnawialnych źródeł energii) 
celowe jest coroczne 
aktualizowanie tego wskaźnika. 
Znowelizowana ustawa 
przewiduje, że minister właściwy 
do spraw klimatu będzie określał 
do dnia 31 grudnia każdego roku, 
w drodze rozporządzenia, 
wskaźnik emisji gazów 
cieplarnianych dla energii 
elektrycznej. Efektem zmiany 
będzie z roku na rok 
korzystniejsza pozycja energii 
elektrycznej zużytej w 
transporcie samochodowym w 
realizacji NCR 

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

Grudzień 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123535
50  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2348  

725 2021.10.18 Projekt 
rozporządzenia  
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 

Zmiany w rozporządzeniu mają związek ze 
zmianami przepisów - nowym rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy 
regionalnej na lata 2022-2027 (w trakcie 
procedowania przez UOKiK) oraz zmianą 
rozporządzenia (UE) nr 651/2014 uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

Zmiany polegają na uaktualnieniu 
przepisów, przywołaniu nowego 
rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie ustalenia mapy 
pomocy regionalnej na lata 2022-
2027 w związku z zapewnieniem 
przejrzystości przepisów dla 

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

Grudzień 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
68  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2457  
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rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
warunków 
udzielania 
horyzontalnej 
pomocy 
publicznej na 
cele z zakresu 
ochrony 
środowiska  
 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1237 z 
dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) i 
dostosowują rozporządzenie do nich w celu 
umożliwienia dalszego udzielania 
przedsiębiorcom pomocy horyzontalnej 
 

beneficjentów pomocy publicznej 
udzielanej ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.  
Uaktualniono także listę 
obszarów, gdzie zgodnie z nową 
mapą pomocy regionalnej mają 
zastosowanie tzw. bonusy 
regionalne. Uwzględniono 
rozszerzenie katalogu kosztów 
kwalifikujących się do objęcia 
pomocą na inwestycje 
umożliwiające zwiększenie 
efektywności energetycznej, 
zgodnie z nowelizacją z lipca 
2021 r. rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014. Dodano nowy 
przepis w celu umożliwienia 
udzielania pomocy na inwestycje 
zapewniające zwiększenie 
efektywności energetycznej w 
drodze umów o poprawę 
efektywności energetycznej. 
Określono nowy próg w 
wysokości 30 mln euro dla 
pomocy na określone inwestycje 
w efektywność energetyczną- 
zmiana wynika z nowelizacji 
przepisu art. 4 ust.1 lit. s) 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014. Wprowadzono 
wyłączenie dotyczące pomocy na 
inwestycje w efektywność 
energetyczną budynków, objętej 
zakresem art. 38 ust. 7 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014. Dodatkowo 
uwzględniono szczególne 
warunki kumulacji w przypadku, 
gdy na te same koszty 
kwalifikujące się do pomocy 
zostało udzielone 
dofinansowanie przy wsparciu z 
Funduszu InvestEU. Szczególne 
warunki kumulacji wynikają z 

  



nowelizacji przepisu art. 8 ust. 3 
lit. b) rozporządzenia Komisji 
651/2014, która została 
wprowadzona w lipcu 2021 r. 

724 2021.09.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
warunków 
udzielania 
regionalnej 
pomocy 
publicznej 
inwestycyjnej 
na cele z 
zakresu 
ochrony 
środowiska 

Zmiany w rozporządzeniu mają związek ze 
zmianami przepisów - nowym rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy 
regionalnej na lata 2022-2027 (w trakcie 
procedowania przez UOKiK) oraz zmianą 
rozporządzenia (UE) nr 651/2014 uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1237 z 
dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) i 
dostosowują rozporządzenie do nich w celu 
umożliwienia dalszego udzielania 
przedsiębiorcom pomocy regionalnej 
 

Projektowane zmiany są 
konieczne z uwagi na nowe 
rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie ustalenia mapy 
pomocy regionalnej na lata 2022-
2027 oraz zmianę rozporządzenia 
(UE) nr 651/2014 uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (rozporządzenie Komisji 
(UE) 2021/1237 z dnia 23 lipca 
2021 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 651/2014 
uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu) w celu 
umożliwienia dalszego udzielania 
przedsiębiorcom pomocy 
regionalnej. Polegają na zmianie 
nazwy przywoływanego 
rozporządzenia Rady Ministrów 
oraz na dostosowaniu przepisów 
do zmian wynikających z nowego 
rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie ustalenia mapy 
pomocy regionalnej na lata 2022-
2027. Nie wprowadzają zmian 
wynikających z potrzeb 
merytorycznych MKiŚ, NFOŚiGW 
czy wfośigw, a jedynie zawierają 
zmiany uzależnione od innych 
regulacji, już uzgodnionych 

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

Grudzień 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123520
50  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2450  

723 2021.09.23 
2021.10.15 
(aktualizacja 
wpisu) 

Projekt 
rozporządzenia  
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosku o wpis 
do rejestru 
wytwórców 

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw (ustawa oczekuje na 
publikację) przewiduje zmianę w zakresie 
informacji przekazywanych we wniosku o wpis do 
rejestru wytwórców energii w małej 
instalacji, który jest określany przez ministra 
właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw gospodarki w 

Projektowane rozporządzenie ma 
na celu dostosowanie 
przedmiotowego wniosku do 
zmienionych wymogów 
ustawowych.  
Jego efektem jest kontynuacja 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej 

Ireneusz Zyska – Sekretarz 
Stanu 
 
Marcin Ścigan – Dyrektor 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

Październik 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123517
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2281  
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energii w małej 
instalacji 

drodze rozporządzenia z odnawialnych źródeł energii w 
małej instalacji, która zgodnie z 
art. 7 ustawy jest działalnością 
regulowaną i wymaga wpisu do 
rejestru wytwórców energii w 
małej instalacji 

722 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Szumirad 
(PLH160020) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
66  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1642  

721 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Żywocickie Łęgi 
(PLH160019) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1796  

720 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
64  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1651  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Rozumicki Las 
(PLH160018) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

719 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Opolska Dolina 
Nysy Kłodzkiej 
(PLH160014) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1645  

718 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki w okolicach 
Kluczborka nad 
Stobrawą 
(PLH160013)  

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
61  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1631  

717 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki w okolicach 
Karłowic 
nad Stobrawą  
(PLH160012) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

projekt/
123516
60  

DU/rok/2022/p
ozycja/1627  

716 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki w okolicach 
Chrząstowic 
(PLH160010) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1643  

715 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Lasy Barucickie 
(PLH160009) 

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: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych  podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w nim 
treści poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1754  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

714 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Małej 
Panwi 
(PLH160008) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
57  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1746  

713 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Góry Opawskie 
(PLH160007) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
56  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1777  

712 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Bory 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 2000. W efekcie 
zwiększona zostanie świadomość 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
55  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1663  
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Niemodlińskie 
(PLH160005) 

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

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

711 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Sławniowicko-
Burgrabicka 
(PLH160004) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1702  

710 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kamień Śląski 
(PLH160003) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1615  

709 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1652  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Góra Świętej 
Anny 
(PLH160002) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

708 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Forty Nyskie 
(PLH160001) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
09  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1646  

707 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Białą Tarnowska  
(PLH120090) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

706 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łososina 
(PLH120087) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

705 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Górny Dunajec 
(PLH120086) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

704 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Chodów-
Falniów 
(PLH120063) 

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: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych  podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w nim 
treści poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  



położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

703 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Komorów 
(PLH120055) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

702 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Giebułtów 
(PLH120051) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

701 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Białki 
(PLH120024) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 2000. W efekcie 
zwiększona zostanie świadomość 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 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 

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

700 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Na Policy 
(PLH120012) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

699 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Rawki 
(PLH100015) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

698 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  



obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina 
Środkowej Pilicy 
(PLH100008) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

697 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Bory 
Babimojskie 
(PLH080063) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

696 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Otyń 
(PLH080040) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

695 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 

  



Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Nietoperek 
(PLH080003) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

694 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jata 
(PLH060108) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

693 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Maśluchy 
(PLH060105) 

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: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych  podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w nim 
treści poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  



położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

692 2021.09.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Uroczyska 
Lasów 
Strzeleckich 
(PLH060099) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

691 2021.09.21 XIII transza 
projektów  
rozporządzeń 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jelino 
(PLH060095) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

  

690 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Białowodzka 
Góra nad 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 2000. W efekcie 
zwiększona zostanie świadomość 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
67  
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Dunajcem 
(PLH120096) 

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

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

689 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoje 
Nietoperzy 
Powiatu 
Gorlickiego 
(PLH120094) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
65  

 

688 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Raba z Mszanką 
(PLH120093) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
64  

 

687 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
63  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Armeria 
(PLH120091) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

686 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Środkowy 
Dunajec z 
dopływami 
(PLH120088) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 
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egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
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685 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki koło Kasiny 
Wielkiej 
(PLH120082) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 
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egislacja
.gov.pl/
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684 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko 
Wielkie Błoto 
(PLH120080) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

projekt/
123530
59  

683 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Uroczysko 
Łopień 
(PLH120078)13)  

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 
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682 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Skawiński 
obszar łąkowy 
(PLH120079) 

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: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych  podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w nim 
treści poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
56  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

681 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Widnica 
(PLH120076) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
55  

 

680 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Uniejów Parcele 
(PLH120075) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
54  

 

679 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Sławice 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 2000. W efekcie 
zwiększona zostanie świadomość 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
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Duchowne 
(PLH120074) 

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

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

678 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Pstroszyce 
(PLH120073) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
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677 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie   
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Biała Góra 
(PLH120061) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
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676 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Babiogórska 
(PLH120001)  

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

675 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko 
Poradz 
(PLH320065) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123528
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674 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Mieszkowicka 
Dąbrowa 
(PLH320051) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123528
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673 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Uroczyska 
Puszczy 
Drawskiej 
(PLH320046) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

projekt/
123528
57  

672 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Lasy 
Bierzwnickie 
(PLH320044) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123528
56  

 

671 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Karsibórz 
Świdwiński 
(PLH320043) 

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: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych  podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w nim 
treści poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123528
55  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

670 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jezioro Bukowo 
(PLH320041) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123528
54  

 

669 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jezioro 
Śmiadowo 
(PLH320042) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123528
52  

 

668 2021.09.20 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 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 2000. W efekcie 
zwiększona zostanie świadomość 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123528
50  
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Bukowe 
(PLH320020) 

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

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

667 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Pojezierze 
Myśliborskie 
(PLH320014) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123528
05  

 

666 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Płoni i 
Jezioro Miedwie 
(PLH320006)  

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123528
04  

 

665 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Skrwy 
Lewej 
(PLH140051) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

664 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki 
Ostrówieckie 
(PLH140050) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2041  

663 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łękawica 
(PLH140030) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1216  

662 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/

https://legislacja.gov.pl/projekt/12322810
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2041
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1216
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1216
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351606
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351606
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351606
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1263
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1263


Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łęgi Czarnej 
Strugi 
(PLH140009) 

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

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

Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

projekt/
123516
06  

DU/rok/2022/p
ozycja/1263  

661 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Wkry 
(PLH140005) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1165  

660 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dąbrowy 
Seroczyńskie 
(PLH140004) 

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: 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych  podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w nim 
treści poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1159  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

659 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dąbrowa 
Radziejowska 
(PLH140003) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1136  

658 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Baranie Góry 
(PLH140002) 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1174  

657 2021.09.20 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja Bagno 

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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 2000. W efekcie 
zwiększona zostanie świadomość 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123516
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1210  
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Całowanie 
(PLH140001) 

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

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

656 2021.09.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
dokonywania 
oceny 
poziomów 
substancji w 
powietrzu 

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia 
zmiany przepisów mają charakter porządkowy i 
wynikają z potrzeby dostosowania przepisów 
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 
dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 
poz. 2279) do zmian wprowadzanych do 
procedowanej obecnie nowelizacji ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Poś). 
Projekt rozporządzenia wprowadza konieczną 
zmianę w związku ze zmianą definicji stref, w 
których dokonuje się oceny jakości powietrza 
zawartej w art. 87 ust. 3 ustawy Poś. W związku z 
tym, że nowelizowana ustawa Poś w definicji strefy 
(art. 87 ust. 2) nie będzie wskazywała już miast 
powyżej 100 tysięcy mieszkańców jako strefy, 
konieczna  jest zmiana § 2 ust. 4 rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 
2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu, który powołuje się na 
miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców 

Projekt przewiduję zmianę w § 2 
ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 11 
grudnia 2020 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu 
 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Marek Chibowski p.o. 
Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
 
Barbara Toczko – Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Monitoringu Środowiska w 
Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska 

styczeń 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123592
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2131  

655 2021.09.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
określającego 
szczegółowe 
kryteria 
stosowania 
warunków 
utraty statusu 
odpadów 
powstających w 
procesie 
energetycznego 
spalania paliw 

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria 
stosowania warunków utraty statusu odpadów dla 
odpadów powstających w procesie energetycznego 
spalania paliw o którym mowa w art. 14 ust 1a 
ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 701). 
Zawiera szczegółowe kryteria utraty statusu 
odpadów przez odpady pochodzące z 
energetycznego spalania paliw. Poprzez 
zaproponowanie konkretnych wytycznych, 
kryteriów i określenie dopuszczalnych technik 
stanowi ramy i punkt odniesienia dla podmiotów 
borykających się obecnie z problemem 
powtórnego wykorzystania materiałów 
pochodzących z instalacji spalania paliw. 
Rozporządzenie, poprzez ujednolicenie podejścia 
do ubocznych produktów spalania powstałych w 
procesach energetycznych znacząco ułatwi 
przeprowadzenie procedury utraty statusu odpadu 

Rozporządzenie ma na celu 
uproszczenie procedury i 
ujednolicenie zasad wynikających 
z art. 14 ust 1a ustawy z dnia  14 
grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 701). 
Rozporządzenie szczegółowo 
określa rodzaje odpadów 
powstających w procesie 
energetycznego spalania paliw, 
objęte przepisami 
rozporządzenia. 
Wskazuje dopuszczalne w 
procedurze utraty statusu 
odpadów procesy odzysku i 
techniki przetwarzania dla 
poszczególnych rodzajów 
odpadów. 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 
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oraz uprości praktyki biznesowej w zakresie 
gospodarowania substancjami mającymi znaczenie 
gospodarcze. Obecnie brak jednoznacznego 
podejścia w tym zakresie powoduje zaburzenie 
hierarchii postępowania z odpadami i skutkuje 
tym, że wartościowe substancje nie trafiają do 
gospodarczego wykorzystania, a deponowane są 
na składowiskach. 
Ze względu na brak wytycznych w postaci 
odrębnego aktu normatywnego na poziomie 
unijnym, wydanego na podstawie art. 6 ust. 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy, 
Państwa Członkowskie mogą ustanowić krajowe 
kryteria utraty statusu odpadów przez odpady 
pochodzące z energetycznego spalania paliw. 
Ze względu na szczególny sposób gospodarowania 
odpadami powstającymi w procesie 
energetycznego spalania paliw oraz na brak 
negatywnego wpływu oddziaływania na zdrowie i 
życie ludzi oraz na środowisko, co zostało 
potwierdzone przez Europejską Agencję 
Chemikaliów (ECHA), zaistniała potrzeba określenia 
szczegółowych kryteriów stosowania warunków 
utraty statusu odpadów dla tego typu odpadów. 
Projekt wzmacnia symbiozę gospodarczą pomiędzy 
przemysłem wydobywczym i energetyką z 
budownictwem, szczególnie infrastruktury 
komunikacyjnej. Jego wdrożenie zmniejszy ilość 
składowanych odpadów, wykorzystywanych 
zasobów naturalnych przez budownictwo poprzez 
zwiększenie podaży niskoemisyjnych produktów na 
bazie zasobów antropogenicznych.  
Rozporządzenie wspiera wdrażanie gospodarki 
obiegu zamkniętego (GOZ) w kraju  oraz  jest 
zgodne z wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu 

Zawiera szczegółowe kryteria 
jakościowe oraz wymagania dla 
produktów i materiałów 
powstałych w procesie odzysku w 
ramach procedury utraty statusu 
odpadu. 
 
 
 
 
 

654 2021.09.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wartości 
referencyjnych 
dla nowych i 
znacznie 

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 
144, 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 

Minister właściwy do spraw 
energii określa, wartości 
referencyjne z podziałem dla 
nowych jednostek kogeneracji 
oraz znacznie zmodernizowanych 
jednostek kogeneracji, 
obowiązujące w kolejnym roku 
kalendarzowym, wyrażone w 
złotych za 1 MWh, z dokładnością 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 
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zmodernizowa-
nych jednostek 
kogeneracji w 
roku 2022 

do jednego grosza, odrębnie dla 
jednostek kogeneracji: 
1) opalanych paliwami 

gazowymi, 
2) opalanych paliwami stałymi, 
3) opalanych biomasą, 
4) 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 

653 2021.09.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
maksymalnej 
ilości i wartości 
energii 
elektrycznej z 
wysokosprawne
j kogeneracji 
objętej 
wsparciem oraz 
jednostkowych 
wysokości 
premii 
gwarantowanej 
w roku 2022 
 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 
2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z 
Wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 
144, z późn. zm.), minister właściwy do spraw 
energii corocznie do dnia 31 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 

Minister właściwy do spraw 
energii określa, w drodze 
rozporządzenia, w terminie do 
dnia 31 października każdego 
roku na kolejny rok (m.in.): 
1) maksymalną ilość wartość 
energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji, 
której sprzedaż może zostać 
objęta premią kogeneracyjną 
oraz premią kogeneracyjną 
indywidualną; 
2) 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: politykę 
energetyczną państwa, potrzebę 
ochrony środowiska, w tym 
przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniu powietrza, 
potrzebę efektywnego 
wykorzystania energii pierwotnej 
podczas jednoczesnego  

Jacek Ozdoba -  Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak -  Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 
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wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła użytkowego w 
jednostkach kogeneracji, 
istotne parametry techniczne i 
ekonomiczne funkcjonowania 
jednostek kogeneracji, koszty 
operacyjne oraz dodatkowe 
koszty inwestycyjne ponoszone w 
okresie eksploatacji, w którym 
jednostka kogeneracji korzysta z 
systemu wsparcia, koszty 
inwestycyjne ponoszone w 
okresie przygotowania projektu i 
budowy jednostki kogeneracji 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, 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 

652 2021.09.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
sposobów 
sprawdzania 
dotrzymania 
dopuszczalnych 
poziomów pól 
elektromagnety
cznych w 
środowisku 
 

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia rozwiązań, 
które planuje się zawrzeć w projekcie jest 
umożliwienie sprawdzania dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji 
pracujących w standardach dla sieci 
telekomunikacyjnej piątej generacji (5G). Minister 
Klimatu, w porozumieniu z Ministrem Cyfryzacji 
oraz Ministrem Aktywów Państwowych, wydał z 
dniem 17 lutego 2020 r. rozporządzenie w sprawie 
sposobów sprawdzania dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku. W 
porozumieniu międzyresortowym pomiędzy 
Ministerstwami Klimatu, Cyfryzacji i Aktywów 
Państwowych, podjęto deklarację intensywnych 
prac prowadzących do ewaluacji rozwiązań 
zastosowanych w niniejszym projekcie 
oraz przedstawienia do końca 2020 r. projektu 
nowego rozporządzenia wskazującego metody 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych 
w otoczeniu instalacji pracujących w standardach 

Istota rozwiązań, które planuje 
się zawrzeć w projekcie polega 
m.in. na uwzględnieniu 
parametrów i właściwości 
instalacji pracujących 
w standardach dla sieci 
telekomunikacyjnej piątej 
generacji (5G) w celu 
sprawdzania dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w ich 
otoczeniu. Ponadto planuje się 
zawrzeć w projekcie wartości 
średniej gęstości mocy S, 
wyrażonej w W/m2, wyznaczonej 
na podstawie pomiaru wartości 
skutecznej natężenia pola 
elektrycznego E, wyrażonej w 
V/m, na podstawie mniejszych 
wartości impedancji falowej 
średniej gęstości mocy S 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Katarzyna 
Szadkowska-Piergies -  
Zastępca Dyrektora 
Departament 
Instrumentów 
Środowiskowych 
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dla sieci telekomunikacyjnej piątej generacji (5G). 
Zmiany dotyczą także tzw. obszarów strefy bliskiej 

651 2021.09.03 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wymagań 
technicznych 
dla stacji 
wodoru 

W ustawie o zmianie ustawy o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych oraz niektórych innych 
ustaw znajduje się upoważnienie ustawowe do 
wydania rozporządzenia przez ministra właściwego 
do spraw energii, w którym określi on: szczegółowe 
wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej 
eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru, 
rodzaje badań technicznych stacji wodoru 
przeprowadzanych przez  Urząd Dozoru 
Technicznego (UDT), lub Transportowy Dozór 
Techniczny (TDT) oraz sposób i terminy ich 
przeprowadzania, dokumenty dołączane do 
wniosku o przeprowadzenie badań – kierując się 
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
funkcjonowania i korzystania z tych stacji, 
standaryzacji rozwiązań technicznych oraz biorąc 
pod uwagę zakres badania przeprowadzanego 
odpowiednio przez UDT lub TDT oraz rodzaj 
przedmiotu tego badania 

Projektowane rozporządzenie 
określi: 
1) szczegółowe wymagania 
techniczne dotyczące budowy, 
eksploatacji, naprawy i 
modernizacji stacji wodoru; 
2) rodzaje badań technicznych 
stacji wodoru przeprowadzanych 
przez UDT, lub TDT oraz sposób i 
terminy przeprowadzenia tych 
badań; 
3) dokumenty dołączane do 
wniosku o przeprowadzenie 
badań; 
4) wysokość opłat za: wydanie 
przez Prezesa Urzędu Dozoru 
Technicznego lub Dyrektora 
Transportowego Dozoru 
Technicznego opinii oraz  
przeprowadzanie przez UDT lub 
TDT badań technicznych 

Ireneusz Zyska -  Sekretarz 
Stanu  
 
Szymon Byliński  - Dyrektor 
Departamentu 
Elektromobilności i 
Gospodarki Wodorowej  
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650 2021.08.19 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska 
w sprawie 
wzoru 
świadectwa 
jakości paliw 
stałych 

Podstawowym celem projektu jest realizacja 
rekomendacji w zakresie koniecznych zmian 
legislacyjnych wynikających z przeglądu, o którym 
mowa w art. 3a ust. 2a ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, z późn. zm.) 

W celu zapewnienia spójności w 
przepisach w zakresie wymagań 
jakościowych dla paliw stałych, w 
tym między rozporządzeniem 
wydawanym na podstawie art. 6e 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 133, z późn. 
zm.), tj. rozporządzeniu Ministra 
Energii z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie wzoru świadectwa 
jakości paliw stałych (Dz. U z 
2018 r. poz. 1892) a przepisami 
wydawanymi na podstawie art. 
3a ust. 2 ww. ustawy, tj. 
rozporządzeniu Ministra Energii z 
dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1890) proponuje się w 
wprowadzenie do wzoru 
świadectwa jakości paliw stałych 

Ireneusz Zyska - Sekretarz 
Stanu 
 
Agnieszka Sosnowska - 
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej 

styczeń/ 
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brakującego parametru – 
zawartość siarki całkowitej 
 

649  2021.08.13 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wymagań 
jakościowych 
dla paliw 
stałych  

Podstawowym celem projektu jest realizacja 
rekomendacji w zakresie koniecznych zmian 
legislacyjnych wynikających z przeglądu, o którym 
mowa w art. 3a ust. 2a ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 
133, z późn. zm.) 

W celu poprawy stanu 
środowiska, w szczególności 
jakości powietrza, zdrowia i życia 
Polaków, w projekcie 
rozporządzenia zaproponuje się 
zmianę niektórych parametrów – 
wymagań jakościowych dla paliw 
stałych, określonych w załączniku 
do rozporządzenia. 
W stosunku do obowiązującego 
rozporządzenia proponuje się 
wprowadzenie następujących 
zmian: 
1) połączenie dotychczasowej 
tabeli nr 1 i 2 ze względu na 
określenie parametrów 
jakościowych dla sortymentów 
grubych. Wartości dla i 
oznakowanie”; 
5) zmianę nazwy „ekogroszek” 
i „ekomiał” w dotychczasowych 
tabelach nr 4 i 5; 
6) w dotychczasowej tabeli nr 5, 
a obecnie tabeli nr 4, proponuje 
się określenie dolnego parametru 
wymiaru ziarna powyżej 3 mm 
i ilości podziarna poniżej 15 %; 
7) usunięcie dotychczasowej 
tabeli nr 6 dotyczącej miału; 
8) zmian dotyczących 
dotychczasowej tabeli nr 9 (w 
projekcie tabela nr 7) 
w zakresie paliw stałych 
otrzymywanych w procesie 
przeróbki termicznej węgla 
brunatnego 

Ireneusz Zyska -  
Sekretarz Stanu 
 
Agnieszka 
Sosnowska - Dyrektor 
Departamentu 
Ochrony Powietrza 
i Polityki Miejskiej 

I/II kwartał 
2022 r. 
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648 2021.08.09 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 

Wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów 
mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych 
do ich noszenia (Dz. U. poz. 2466) miało na celu 
kompleksową poprawę standardu wyposażenia 
mundurowego uprawionych pracowników 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, a pośrednio także pracowników 

Projektowane rozporządzenie 
wprowadza zmiany 
uwzględniające zgłoszone uwagi, 
jednocześnie przedłużając okres 
przejściowy na wprowadzenie 
nowego wzorca do dnia 31 
grudnia 2023 r. Wpływ na 
konieczność wydłużenia okresu 

Edward Siarka - 
Sekretarz Stanu  
 
Janusz Łogożny - Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Leśnictwa i Łowiectwa  
 

IV kwartał  
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wzorów 
mundurów 
leśnika i oznak 
dla osób 
uprawnionych 
do ich noszenia 

zajmujących się nadzorem nad gospodarka leśną w 
ministerstwie właściwym do spraw środowiska i w 
starostwach, a także dyrektorów, nauczycieli i 
uczniów średnich leśnych szkół zawodowych i 
pracowników leśnych zakładów doświadczalnych 
szkół wyższych oraz pracowników jednostek 
badawczo-rozwojowych statutowo działających na 
rzecz leśnictwa. Ponadto, miało zapewnić 
możliwość jednoznacznej identyfikacji 
użytkowników w wyniku umieszczenia oznak 
służbowych również na elementach munduru 
codziennego (koszulach). Rozporządzenie zakładało 
okres przejściowy na pełne wprowadzenie nowego 
wzorca od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 
grudnia 2021 r. Wydanie rozporządzenia 
uruchomiło proces wdrożeniowy nowego wzorca. 
Zebrane w toku doświadczeń i dyskusji nad 
praktycznymi zasadami wdrażania opinie 
użytkowników wskazują na konieczność 
wprowadzenia niewielkich, ale istotnych zmian w 
niektórych sortach mundurowych w celu 
ograniczenia potencjalnych strat spowodowanych 
uruchomieniem produkcji sortów niespełniających 
wymagań użytkowników. 

przejściowego miały długotrwałe 
konsultacje m. in. z inicjatywy i 
przy udziale przedstawicieli 
związków zawodowych, 
przygotowania związane z 
uruchomieniem elektronicznego 
narzędzia – platformy zakupowej 
na potrzeby zaopatrywania 
pracowników w elementy 
umundurowania oraz 
przedłużające się procedury 
przetargowe wynikające m. in. z 
centralizacji zakupów oraz 
wdrożonych profesjonalnych 
procesów kontroli jakości, a także 
ograniczenia związane ze stanem 
epidemii COVID-19.  
Ponadto, zmiana rozporządzenia 
zakłada rezygnację z 
pojedynczych elementów 
umundurowania, takich jak 
marynarka i spodnie/spódnica do 
munduru codziennego w kolorze 
ciemnozielonym, kamizelka 
ocieplana, koszulka polo. 
W  czasie praktycznych 
przygotowań do wdrożenia 
nowego wzorca przewijały się 
głosy krytyczne względem tych 
sortów, z sugestią rezygnacji z ich 
wykorzystania w świetle 
praktycznych potrzeb leśników 
oraz dużej liczby sortów 
funkcjonujących w ramach 
wdrażanego, nowego wzorca 
munduru. Projektowane zmiany 
doprowadzą do uporządkowania 
kwestii umieszczania naszywek i 
oznaczeń na poszczególnych 
elementach munduru oraz 
zakładają pojawienie się wspólnej 
naszywki identyfikacyjnej „Lasy 
Państwowe”. Planowane zmiany 
przyniosą oszczędności 
finansowe, umożliwią rozłożenie 
ciężaru kosztów wymiany 
umundurowania w jednostkach w 



czasie, przyczynią się do poprawy 
jakości oraz lepszej identyfikacji 
wizualnej munduru leśnika. 
Zmiany mają również na celu 
podniesienie walorów 
użytkowych elementów 
umundurowania, ich jakości i 
prezentacji. 
Dokonano zmian we wzorach 
mundurów leśnika: 
1)  w mundurze wyjściowym: 
a) w marynarce do munduru 

wyjściowego w kolorze 
oliwkowozielonym oraz 
płaszczu w kolorze 
ciemnooliwkowym 
przywrócono wzór guzików 
zgodny z rozporządzeniem z 
2014 r., przy czym przy 
rękawie pozostanie tylko 1 
guzik; 

b) dodano koszulę białą z krótkim 
rękawem i z dystynkcjami 
(dotychczas w mundurze 
codziennym), co zwiększy jej 
praktyczne wykorzystanie 
przez uprawnione osoby; 

2) w mundurze codziennym: 
a) usunięto koszulę białą z 

krótkim rękawem i z 
dystynkcjami (przeniesiona do 
munduru wyjściowego); 

b) zrezygnowano z następujących 
sortów damskich i męskich: 
marynarka codzienna w 
kolorze ciemnozielonym, 
spodnie w kolorze 
ciemnozielonym, spódnica w 
ko-lorze ciemnozielonym, 
kamizelka ocieplana w kolorze 
ciemnozielonym,  koszulka z 
krótkim rękawem typu polo w 
kolorze ciemnozielonym; 

c) zdecydowano o zmianie wzoru 
półbutów codziennych 
damskich i męskich w kolorze 
brązowym na bardziej 



praktyczne obuwie typu 
trekkingowego; 

 3)  ponadto: 
a) zrezygnowano ze wzorów 

oznak podłużnych „Straż 
Leśna” i „Służba Leśna”; 

b) dodano naszywkę 
identyfikacyjną „Lasy 
Państwowe” w kształcie 
okrągłym z funkcjonującym 
dotychczas logo Lasów 
Państwowych – dodanie 
wspólnej dla wszystkich 
pracowników naszywki 
identyfikacyjnej „Lasy 
Państwowe” było 
postulowane od dawna przez 
środowisko leśników i 
organizacji związkowych 
działających w Lasach 
Państwowych; 

c) w oznace Straży Leśnej 
wykonanej w metalu 
skorygowano (zmniejszono) 
rozmiar czcionki – zmiana 
wynika z uprzednio błędnie 
przyjętej wielkości, w 
zwymiarowanym polu 
numerowym nie zmieści się 
ciąg 4 znaków o podanym 
rozmiarze czcionki, co 
utrudnia prawidłowe 
wykonanie oznak. 

647 2021.08.03 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
zasad 
kształtowania i 
kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z 
tytułu 

1. Wzrastające koszty związane polityką 
klimatyczną Polski (w tym poprawa jakości 
powietrza) i Unii Europejskiej, które wpływają 
zarówno na bieżącą działalność przedsiębiorstw 
ciepłowniczych, jak i na konieczność bardzo 
wysokich nakładów inwestycyjnych. 
2. Zmniejszające się zapotrzebowanie na ciepło, 
które wynika ze zjawiska ocieplania klimatu, 
postępu technologicznego (np. instalacje 
nowoczesnych systemów sterowania) i wymogami 
zwiększania efektywności energetycznej, w 
szczególności dotyczącymi termomodernizacji 
budynków. 

1. Zwiększenie możliwości 
wzrostu planowanych 
przychodów w taryfach dla ciepła 
z kogeneracji o jeden punkt 
procentowy. 
2. Zagwarantowanie minimalnego 
wzrostu planowanego przychodu 
dla taryf kształtowanych na bazie 
kosztów – zarówno dla cen 
wytwarzanego ciepła z jak i 
stawek opłat za jego przesyłanie i 
dystrybucję. 
3. Dodatkowe premiowanie 
zwiększonym zwrotem z kapitału 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

Wrzesień  
2021 r. 
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zaopatrzenia w 
ciepło  

3. Konieczność redukcji poziomu emisji CO2 w 
związku z przewidywanym wzrostem ceny 
uprawnień do emisji CO2 (z obecnych ok. 40 euro 
do nawet ponad 70 euro za tonę w 2030 r.) i 
ograniczeniem przydziału bezpłatnych uprawnień. 
4. Zrealizowanie celów określonych w KPEiK oraz 
PEP 2040, w tym celu nakładanego przez 
Dyrektywę RED II. 
5. Konieczność pozyskania dodatkowych środków 
na inwestycje związane z ograniczeniem emisji 
szkodliwych substancji oraz wzrostem 
efektywności energetycznej, 
konwersją lub modernizacją źródeł mającą na celu 
wzrost udziału wytwarzanego ciepła ze źródeł 
odnawialnych 

aktywów, które powstały w 
związku z budową źródeł ciepła 
stanowiących instalacje 
odnawialnego źródła energii. 
4. Uwarunkowanie wskazania 
realnej możliwości przeznaczenia 
środków wynikających ze 
zwiększonych planowanych 
przychodów zatwierdzonych 
przez Prezesa URE w taryfie dla 
ciepła, na inwestycje związane z 
modernizacją infrastruktury 
mającą na celu ochronę 
środowiska. 
5. Umożliwienie zmiany taryfy po 
zmianie wskaźników dotyczących 
minimalnego wzrostu 
planowanych przychodów 

646 2021.07.28 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
sposobu 
obliczania 
wskaźników 
średniego 
narażenia oraz 
sposobu oceny 
dotrzymania  
pułapu stężenia 
ekspozycji 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu 
obliczania wskaźników średniego narażenia oraz 
sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia 
ekspozycji  (Dz.U. poz.1029) wartość wskaźnika 
średniego narażenia oblicza się dla miasta o liczbie 
mieszkańców większej niż 100 tys. i aglomeracji.   
Miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. i 
aglomeracje wymienione zostały w tabelach 1 i 2 
załącznika rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 
914). 
Dotychczasowe rozporządzenie w §2 ust. 1 
odwołuje się wprost do tabeli nr 1 i 2 załącznika 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 
sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza. 
Z uwagi na zmiany demograficzne publikowane w 
rocznikach statystycznych GUS niektóre miasta 
będące strefami, w których dokonuje się oceny 
jakości powietrza mogą stracić status miast o 
liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. Przykładem 
jest miasto Legnica, które jest w wykazie stref w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 
sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza. W roczniku 
statystycznym GUS za 2019 r. miasto Legnica ma 
liczbę mieszkańców 99 350. Pozostałe miasta 

Proponowana zmiana polegała 
na zmianie brzmienia §2 ust.1:  
„§2. 1. Wskaźnik średniego 
narażenia dla miasta o liczbie 
mieszkańców większej niż 100 
tysięcy i aglomeracji, o których 
mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 87 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska, 
zwanych dalej „miastem i 
aglomeracją” oraz krajowy 
wskaźnik średniego narażenia 
oblicza się na podstawie 
pomiarów stężeń pyłu 
zawieszonego PM2,5 na 
obszarach tła miejskiego, na 
podstawie danych z jednego 
stanowiska pomiarowego, z 
wyjątkiem aglomeracji 
warszawskiej i górnośląskiej, dla 
których wyznacza się po dwa 
stanowiska pomiarowe.” 
W przypisie dolnym należy dodać, 
że „miasta o liczbie mieszkańców 
większej niż 100 tysięcy według 
rocznika statystycznego GUS” 
 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Marek Chibowski p.o. 
Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
 
Barbara Toczko – Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Monitoringu Środowiska 
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
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określone w ww. rozporządzeniu, które mogą w 
przyszłości osiągnąć liczbę ludności poniżej 100 tys. 
to: Kalisz (100 246 mieszkańców), Koszalin (107 
048), Włocławek (109 883), Tarnów (108 470), 
Elbląg (119 317) 

645 2021.07.27 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu  
i Środowiska w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków 
wynagradzania 
oraz wysokości 
wynagrodzenia 
członków rad 
nadzorczych 
wojewódzkich 
funduszy 
ochrony 
środowiska  
i gospodarki 
wodnej za 
udział w 
pracach rady 
 

Wydanie rozporządzenia jest wykonaniem 
ustawowego upoważnienia zawartego w art. 400f 
ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z 
późn. zm.). Upoważnienie dla ministra właściwego 
do spraw klimatu do wydania rozporządzenia w 
powyższym zakresie zostało wprowadzone do 
ustawy – Prawo ochrony środowiska ustawą z dnia 
23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach 
administracji rządowej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284). 
Rozporządzenie zastąpi regulacje dotyczące 
wynagradzania członków rad nadzorczych wfośigw 
wydane przez wojewodów na podstawie art. 400f 
ust. 10 POŚ w brzmieniu obowiązującym do dnia 
wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o 
zmianie ustawy o działach administracji rządowej 
oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 112 tej 
ustawy ustalone przed dniem jej wejścia w życie 
przez wojewodów na podstawie art. 400f ust. 10 
POŚ szczegółowe warunki wynagradzania członków 
rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział 
w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia 
członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy 
za udział w pracach rady zachowują ważność do 
dnia wejścia w życie przepisów wydanych na 
podstawie art. 400f ust. 10 POŚ, w brzmieniu 
nadanym tą ustawą. Jednocześnie ustawa z dnia 23 
stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach 
administracji rządowej oraz niektórych innych 
ustaw nie określa terminu wykonania przez 
ministra właściwego do spraw klimatu 
upoważnienia do wydania rozporządzenia na 
podstawie zmienionego art. 400f ust. 10 POŚ 

Określenie warunków 
wynagradzania oraz wysokości 
wynagrodzenia członków rad 
nadzorczych wojewódzkich 
funduszy za udział w pracach 
rady w sposób uwzględniający 
regulacje dotyczące 
wynagrodzenia członków rad 
nadzorczych spółek Skarbu 
Państwa 
 

Adam Guibourgé-
Czetwertyński -
Podsekretarz Stanu  
 
Joanna Książek-Wieder - 
Dyrektor Departamentu 
Funduszy Europejskich 
 

Sierpień 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123504
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1669  

644 2021.07.01 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 

Celem wprowadzenia planowanych rozwiązań jest 
aktualizacja wzoru wniosku o wydanie zezwolenia 
na wprowadzenie do obrotu produktu GMO. 
Brak nowego wzoru wniosku o wydanie  
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu 
GMO skutkuje koniecznością przygotowywania 
przez wnioskodawców wniosku dotyczącego 
wprowadzenia do obrotu roślin GMO do 

Rozwiązania, które planuje się 
zawrzeć w projekcie zostaną 
opracowane na potrzeby 
podmiotów planujących 
wprowadzanie do obrotu 
produktów GMO.  Aktualizowany 
wzór wniosku o wydanie 
zezwolenia na wprowadzenie do 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

IV kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123499
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2239  
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wzoru wniosku 
o wydanie 
zezwolenia na 
wprowadzenie 
do obrotu 
produktu GMO 

środowiska w oparciu o przepisy rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. 
w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu produktu GMO (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1820, z późn. zm.), które nie 
przewiduje podziału na prace z roślinami GMO i 
GMO innymi niż rośliny GMO.  
Jest to bardzo niekorzystne ze względu na brak 
możliwości przeprowadzenia adekwatnej oceny 
zagrożenia produktów genetycznie 
zmodyfikowanych zawierających lub składających 
się z roślin GMO. Obecnie większość produktów 
GMO to produkty roślinne. 
Wprowadzenie w życie planowanych przepisów 
jest niezbędne do wdrożenia prawa UE w tym 
zakresie 

obrotu produktu GMO będzie 
zawierać wszystkie informacje 
niezbędne do wszechstronnej 
oceny roślin GMO wchodzących 
w skład produktów GMO.  
Ocena roślin GMO wymaga 
przedłożenia specyficznych 
informacji takich jak uprawa w 
innych państwach członkowskich, 
charakterystyka siedlisk 
organizmów rodzicielskich, 
potencjalnego krzyżowania 
z pokrewnymi gatunkami 
pokrewnymi, zdolności tworzenia 
tzw. superchwastów podczas gdy 
w przypadku oceny GMO innych 
niż rośliny GMO niezbędne są 
informacje na temat ich 
patogenności, zakaźności, 
toksyczności tworzenia form 
przetrwalnikowych, zdolności do 
kolonizacji etc. 
Efektem rekomendowanego 
rozwiązania będzie  
- wprowadzenie do obrotu 
prawnego znacznie bardziej 
szczegółowego wzoru wniosku 
zawierającego informacje 
niezbędne do właściwej oceny 
ryzyka produktów GMO, co 
bezpośrednio wpłynie na 
zwiększenie stopnia 
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi 
i środowiska; 
 - ułatwienie ministrowi 
właściwemu do spraw 
środowiska ocenę wpływu 
produktów GMO na środowisko 
pod kątem ich bezpieczeństwa 
dla zdrowia ludzi i środowiska 

643 2021.06.28 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wzoru 
sprawozdań 

Wytwórcy, którzy ubiegają się o uzyskanie prawa 
do pokrycia ujemnego salda zgodnie z ustawą z 
dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, z 
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, są zobowiązani 
sporządzić plan łańcucha dostaw materiałów i 

Rekomendowanym 
rozwiązaniem jest opracowanie 
rozporządzenia, które ujednolici 
formy sporządzanych 
sprawozdań, o których mowa w 
art. 43 ust. 1 pkt 2-3 ustawy oraz 

Ireneusz Zyska - Sekretarz 
Stanu 
 
Katarzyna Krzywda - 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 

Październik 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123508
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2385  
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dotyczących 
realizacji planu 
łańcucha 
dostaw 
materiałów i 
usług 

usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1. Ponadto, 
wytwórca przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki, zaktualizowany plan łańcucha dostaw 
materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 3 
ustawy, oraz prowadzi dokumentację dotyczącą 
stopnia realizacji planu łańcucha dostaw 
materiałów i usług, o której mowa w art. 43 ust. 1 
pkt 1 ustawy. 
Analiza przedkładanych planów łańcucha dostaw 
materiałów i usług oraz ich aktualizacji pozwoli 
administracji w sposób bardziej efektywny 
obserwować działania wytwórców, a następnie 
programować polityki mające na celu zwiększanie 
udziału polskich przedsiębiorstw w zamówieniach 
na usługi i dostawy dla morskiej energetyki 
wiatrowej 

ułatwi analizowanie 
zamieszczonych w nich danych 

Odnawialnych Źródeł 
Energii 

642 2021.06.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków 
funkcjonowania 
systemu 
elektroenerge-
tycznego 

1. Wykonanie obowiązków RP wynikających z 
prawa UE. 
2.Wprowadzenie rozwiązań wspierających 
efektywne (poprawne) działanie mechanizmów 
wynikających z wdrożenia regulacji europejskich, w 
tym dalsze rozszerzenie rynkowych mechanizmów 
na kolejne podmioty działające w sektorze energii 
elektrycznej (odbiorcy, mniejsi wytwórcy – 
zwłaszcza wykorzystujący OZE, agregatorzy, 
posiadacze magazynów energii elektrycznej) oraz 
zwiększenie możliwości udziału w świadczeniu 
usług na rzecz operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego. 
3. Aktualizacja wymagań technicznych wobec 
instalacji, urządzeń i sieci przyłączanych w ramach 
krajowego systemu elektroenergetycznego, a także 
wymagań dotyczących jakości energii elektrycznej 
wprowadzanej do sieci w związku z coraz szerszym 
występowaniem urządzeń niepołączonych 
synchronicznie 

Przepisy projektowanego 
rozporządzenia mają na celu 
wdrożenie drugiego etapu 
reformy Rynku Bilansującego 
określonego w Polskim Planie 
Wdrażania  
Kluczowe zmiany z II etapu 
reformy tego rynku to 
wprowadzenie: 
1) roli dostawcy usług 
bilansujących, odrębnej od 
podmiotu odpowiedzialnego za 
bilansowanie; 
2) zasad integracji polskiego 
rynku bilansującego z 
europejskimi platformami 
wymiany energii bilansującej, w 
tym określenie wpływu zasad 
przełożenia tej integracji na 
procesy krajowego rynku 
bilansującego; 
3) rynkowych zasad 
pozyskiwania mocy 
bilansujących; 
4) zmienionych zasad rozliczeń w 
przypadku wytwarzania lub 
odbioru energii w związku z 
zarządzaniem ograniczeniami 
systemowymi (mechanizm 
korekty uzupełniającej zamiast 

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

Luty 2022 r.  https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123497
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2007  
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odrębnego rozliczenia energii 
wymuszonej); 
5) mechanizmu rozliczeń z tytułu 
rezerwy operacyjnej, 
stanowiącego mechanizm 
wyceny niedoboru mocy w 
systemie (scarcity pricing); 
6) zaktualizowanych reguł 
planowania i rozliczeń dla 
dostawców usług bilansujących w 
celu zwiększenia efektywności 
działania nowych zasad rynku 
bilansującego (mechanizm 
zgłaszania programów pracy) 

641 2021.06.18 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
zasad 
kształtowania i 
kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z 
tytułu 
zaopatrzenia w 
ciepło 

1. Wzrastające koszty związane polityką 
klimatyczną Polski (w tym poprawa jakości 
powietrza) i Unii Europejskiej, które wpływają 
zarówno na bieżącą działalność przedsiębiorstw 
ciepłowniczych, jak i na konieczność bardzo 
wysokich nakładów inwestycyjnych. 
2. Zmniejszające się zapotrzebowanie na ciepło, 
które wynika ze zjawiska ocieplania klimatu, 
postępu technologicznego (np. instalacje 
nowoczesnych systemów sterowania) i wymogami 
zwiększania efektywności energetycznej, w 
szczególności dotyczącymi termomodernizacji 
budynków. 
3. Konieczność redukcji poziomu emisji CO2 w 
związku z przewidywanym wzrostem ceny 
uprawnień do emisji CO2 (z obecnych ok. 40 euro 
do nawet ponad 70 euro za tonę w 2030 r.) i 
ograniczeniem przydziału bezpłatnych uprawnień. 
4. Zrealizowanie celów określonych w KPEiK oraz 
PEP 2040, w tym celu nakładanego przez 
Dyrektywę RED II. 
5. Konieczność pozyskania dodatkowych środków 
na inwestycje związane z ograniczeniem emisji 
szkodliwych substancji ora zwzrostem 
efektywności energetycznej, konwersją lub 
modernizacją źródeł mającą na celu wzrost udziału 
wytwarzanego ciepła ze źródeł odnawialnych 

1. Zwiększenie możliwości 
wzrostu planowanych 
przychodów w taryfach dla ciepła 
z kogeneracji o jeden punkt 
procentowy. 
2. Zagwarantowanie minimalnego 
wzrostu planowanego przychodu 
dla taryf kształtowanych na bazie 
kosztów – zarówno dla cen 
wytwarzanego ciepła z jak i 
stawek opłat za jego przesyłanie i 
dystrybucję. 
3. Dodatkowe premiowanie 
zwiększonym zwrotem z kapitału 
aktywów, które powstały w 
związku z budową źródeł ciepła 
stanowiących instalacje 
odnawialnego źródła energii. 
4. Uwarunkowanie wskazania 
realnej możliwości przeznaczenia 
środków wynikających ze 
zwiększonych planowanych 
przychodów zatwierdzonych 
przez Prezesa URE w taryfie dla 
ciepła, na inwestycje związane z 
modernizacją infrastruktury 
mającą na celu ochronę 
środowiska. 
5. Umożliwienie zmiany taryfy po 
zmianie wskaźników dotyczących 
minimalnego wzrostu 
planowanych przychodów. 

Jacek Ozdoba  
– Sekretarz Stanu 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

Wrzesień  
2021 r. 
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640 2021.06.14 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
szczegółowych 
informacji 
gromadzonych 
w centralnym 
rejestrze 
oszczędności 
energii 
finalnej oraz 
sposobu 
uwierzytelniani
a osób 
upoważnionych 
wpisanych do 
wykazu 

Implementacja dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 
grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej 
(Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210) 

Wytyczne dotyczące 
gromadzenia informacji 
dotyczących realizowanych 
projektów efektywności 
energetycznej za pomocą 
środków alternatywnych, 
w tym informacje na temat 
konkretnych przedsięwzięć, a 
także wytyczne dotyczące 
sposobu uwierzytelniania osób 
upoważnionych do 
wprowadzania tych informacji do 
rejestru 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

IV kwartał 
2021 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123497
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2362  

639 2021.05.28 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu 
i Środowiska w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków 
ustalania 
technicznej 
możliwości i 
opłacalności 
zastosowania 
ciepłomierzy lub 
podzielników 
kosztów zakupu 
ciepła, 
szczegółowe 
warunki wyboru 
metody 
rozliczania 
kosztów zakupu 
ciepła oraz 
zakres 
informacji 
zawartych w 
indywidualnych 
rozliczeniach 

Projekt realizuje upoważnienie ustawowe zawarte 
w art. 45d  ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, 
która będzie wprowadzona ustawą  z dnia 17 
marca 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności 
energetycznej oraz niektórych innych ustaw 
(planowana publikacja 7 maja br.) 
 

Projekt rozporządzenia ma 
uszczegółowić zasady określone 
w ustawie – Prawo energetyczne, 
zwłaszcza określić wytyczne 
zawarte w art. 45d ust. 2 
 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

Wrzesień 
2021 r. 
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638 2021.05.28 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu 
i Środowiska w 
sprawie zmiany 
wielkości udziału 
ilościowego 
sumy energii 
elektrycznej 
wynikającej 
z umorzonych 
świadectw 
pochodzenia 
potwierdzającyc
h wytworzenie 
energii 
elektrycznej z 
odnawialnych 
źródeł energii w 
2022 r. 

Projekt rozporządzenia jest realizacją delegacji 
ustawowej zawartej w art. 60 ustawy o 
odnawialnych źródłach energii, która umożliwia 
zmianę wielkości udziału, o którym mowa w art. 59 
pkt 1 lub 2 tej ustawy, na kolejny rok lub lata 
kalendarzowe. 
Utrzymanie wielkości udziału obowiązującej w roku 
2021, pozwoli na dalszą stabilizację sytuacji 
wytwórców energii z OZE, partycypujących 
w systemie świadectw pochodzenia, który w latach 
2013-2018 charakteryzował się dużą niestabilnością 
i znaczną nadpodażą certyfikatów na rynku. 
Pomimo spadku, bieżąca nadpodaż jest nadal 
bardzo wysoka (na poziomie rocznej produkcji 
energii elektrycznej w systemie zielonych 
certyfikatów), w związku z czym konieczne jest 
dalsze ograniczenie tego zjawiska oraz zachowanie 
równowagi podaży i popytu na rynku świadectw 
pochodzenia energii odnawialnej 

Projektowana regulacja 
umożliwia Ministrowi Klimatu i 
Środowiska interwencję na rynku 
certyfikatów przez ustanowienie 
wielkości udziału ilościowego 
sumy energii elektrycznej 
wynikającej z umorzonych 
świadectw pochodzenia 
potwierdzających wytworzenie 
energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii, tzn. 
określenia proporcji energii 
elektrycznej, którą 
przedsiębiorstwa obrotu energią 
muszą pozyskać 
z OZE. 
W rozporządzeniu proponuje się 
przyjęcie takiej samej wielkości 
udziału, jak w roku 2021, tzn. 
19,5% dla tzw. „zielonych 
certyfikatów” i 0,5% dla tzw. 
„błękitnych certyfikatów” 

Ireneusz Zyska - Sekretarz 
Stanu, Pełnomocnik Rządu 
do spraw Odnawialnych 
Źródeł Energii 
 
Marcin Ścigan - Dyrektor 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii 

Sierpień 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123481
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1467  

637 2021.05.14 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska w 
sprawie wzoru 
wniosku o 
wydanie 
zezwolenia na 
zamierzone 
uwolnienie 
organizmów 
genetycznie 
zmodyfikowany
ch do 
środowiska 

Celem wprowadzenia planowanych rozwiązań jest 
aktualizacja wzoru wniosku o wydanie zezwolenia 
na zamierzone uwolnienie organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych do środowiska 
(wniosku). 
Brak nowego wzoru wniosku skutkuje 
koniecznością przygotowywania przez 
wnioskodawców wniosku w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 
października 2015 r. sprawie wzoru wniosku 
o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie 
organizmu genetycznie zmodyfikowanego do 
środowiska (Dz. U. poz. 1817), które nie przewiduje 
podziału na prace z roślinami GMO i GMO innymi 
niż rośliny GMO.  
Jest to niekorzystne dla podmiotów ubiegających 
się o stosowną decyzję ponieważ przepisy 
dotyczące zamierzonego uwolnienia GMO innych 
niż rośliny GMO są bardziej rygorystyczne od tych 
dotyczących roślin genetycznie zmodyfikowanych.  
Wprowadzenie w życie planowanych przepisów 
jest niezbędne do wdrożenia prawa UE w tym 
zakresie 

Rozwiązania, które planuje się 
zawrzeć w projekcie zostaną 
opracowane na potrzeby 
podmiotów planujących 
prowadzenie zamierzonego 
uwalniania GMO do 
środowiska  w celach 
doświadczalnych.  Wzór wniosku, 
który zostanie zawarty w 
projekcie rozporządzenia będzie 
się składać z dwóch części  
(1) dedykowanej 
wnioskodawcom ubiegającym się 
o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie prac 
z wykorzystaniem organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych 
innych niż rośliny GMO, (2) 
zawierającej informacje 
niezbędne do uzyskania 
zezwolenia w przypadku 
prowadzenia prac z roślinami 
GMO.  
Taki podział wynika z potrzeby 
zindywidualizowania informacji 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
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51  
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w zależności od typu organizmu, 
który ma zostać uwolniony do 
środowiska.  
Efektem rekomendowanego 
rozwiązania będzie: 
 1) ułatwienie podmiotom 
opracowywania wniosków 
zawierających kompletne 
informacje niezbędne do 
właściwej oceny ryzyka, co 
bezpośrednio wpłynie na 
zwiększenie stopnia 
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi 
i środowiska; 
 2) ułatwienie ministrowi 
właściwemu do spraw 
środowiska oceny planowanych 
działań zamierzonego uwolnienia 
organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych do środowiska 
pod kątem ich bezpieczeństwa 
dla zdrowia ludzi i środowiska 

636 2021.05.14 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska w 
sprawie 
sposobu 
przeprowadzani
a oceny 
zagrożenia w 
przypadku 
zamierzonego 
uwolnienia 
GMO do 
środowiska lub 
wprowadzenia 
do obrotu 

Celem wprowadzenia planowanych rozwiązań jest 
określenie szczegółowych wytycznych, metodologii 
oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny 
zagrożenia, a także szczegółowych informacji 
wymaganych w przypadku oceny przeprowadzanej 
odrębnie dla GMO innych niż rośliny GMO oraz 
roślin GMO. 
Brak przepisów określających w szczegółach 
sposób przeprowadzenia oceny zagrożenia tych 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które 
mają być uwalniane do środowiska lub 
wprowadzone do obrotu może skutkować brakiem 
możliwości przygotowania i złożenia przez 
wnioskodawców kompletnego i prawidłowo 
wypełnionego wniosku, a w konsekwencji 
nieuzyskania zezwolenia Ministra Klimatu 
i Środowiska na prowadzenie planowanych prac z 
GMO. 
Wprowadzenie w życie planowanych przepisów 
jest niezbędne do wdrożenia prawa UE w tym 
zakresie 

Rozwiązania, które planuje się 
zawrzeć w projekcie zostaną 
opracowane na potrzeby 
podmiotów planujących  
wprowadzenie do obrotu 
produktów GMO oraz tych, 
którzy będą się ubiegać o 
zezwolenie na prowadzenie 
zamierzonego uwolnienia GMO 
do środowiska w celach 
doświadczalnych. Informacje 
zawarte w projekcie ułatwią 
właściwe przygotowywanie 
dokumentów niezbędnych do 
uzyskania zezwoleń w zakresie 
zamierzonego uwolnienia GMO 
do środowiska oraz 
wprowadzenia do obrotu 
produktu GMO. 
 
Efektem rekomendowanego 
rozwiązania będzie: 
1) ułatwienie podmiotom 
opracowywania wniosków 
zawierających kompletne 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Łukasz Rejt – Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

III kwartał 
2021 r. 
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informacje niezbędne do 
właściwej oceny ryzyka, co 
bezpośrednio wpłynie na 
zwiększenie stopnia 
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi 
i środowiska; 
2) umożliwienie ministrowi 
właściwemu do spraw 
środowiska weryfikacji 
przedłożonej oceny zagrożenia, 
przeprowadzonej zgodnie z 
najnowszą wiedzą w zakresie 
inżynierii genetycznej, postępem 
technicznym oraz wieloletnim 
doświadczeniem zdobytym w 
ocenie ryzyka roślin genetycznie 
zmodyfikowanych oraz innych 
GMO  

635 2021.05.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
parametrów 
aukcji głównej 
dla roku dostaw 
2026 oraz 
parametrów 
aukcji 
dodatkowych 
dla roku dostaw 
2023  
 

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 
ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 247, z późn. zm.), zgodnie z 
którym minister właściwy do spraw energii określa 
w drodze rozporządzenia parametry najbliższej 
aukcji głównej i najbliższych aukcji dodatkowych 
nie później niż 18 tygodni przed rozpoczęciem 
każdej aukcji głównej (art. 34 ust. 2 ustawy o rynku 
mocy) 
  

Projektowane rozporządzenie 
określa parametry warunkujące 
sposób przeprowadzenia aukcji 
mocy aukcji głównej dla roku 
dostaw 2026 oraz parametrów 
aukcji dodatkowych dla roku 
dostaw 2023.  
Zgodnie z wymogami ustawy, 
Operator Systemu Przesyłowego 
przedstawił Ministrowi Klimatu i 
Środowiska i Prezesowi Urzędu 
Regulacji Energetyki propozycje 
parametrów dla aukcji głównej 
przeprowadzanej na rok dostaw 
2026 r. oraz aukcji dodatkowych 
przeprowadzanych na rok dostaw 
2023 r. (przeprowadzanych 
odpowiednio w 2021 r. i w 2022 
r.) 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Klimatu i 
Środowiska 
 
Paweł Pikus – Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Lipiec 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123489
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1480  

634 2021.05.07 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
wymagań w 
zakresie 
prowadzenia 

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2019 
r. poz. 2286., z późn. zm,.), zachowuje moc do dnia 
20 września 2021 r. Jednocześnie wydanie nowego 
rozporządzenia, określającego wymagania w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
oraz pomiarów ilości pobieranej wody, jest 
spowodowane obowiązkiem przedstawiania 

Projekt rozporządzenia reguluje: 
1) przypadki, w których są 
wymagane ciągłe pomiary emisji 
z instalacji, źródła spalania paliw 
albo z urządzenia spalania lub 
współspalania odpadów;  
2) przypadki, w których są 
wymagane okresowe pomiary 
emisji z instalacji, źródła spalania 
paliw albo z urządzenia spalania 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Marek Chibowski - p.o. 
Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
 
Hanna Kończal – 
Dyrektor Departamentu 
Inspekcji 

Wrzesień 
2021 r. 
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egislacja
.gov.pl/
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pomiarów 
wielkości emisji  

właściwym organom ochrony środowiska oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 
wyników pomiarów, do których są obowiązani 
prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, 
na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy -Prawo 
ochrony środowiska  
 

lub współspalania odpadów, oraz 
częstotliwości prowadzenia tych 
pomiarów; 
3) zakres wykonywania 
niektórych pomiarów;  
4) referencyjne metodyki 
wykonywania pomiarów;  
5) sposób ewidencjonowania 
przeprowadzonych pomiarów  
 

Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

633 2021.05.04 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
Krajowego 
Rejestru 
Uwalniania i 
Transferu 
Zanieczyszczeń  

Obecne unormowania prawne dotyczące 
sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Krajowy 
Rejestr) nie regulują kwestii korzystania z aplikacji 
internetowej umożliwiającej prowadzącym 
instalacje przygotowywanie i przesyłanie 
sprawozdań w zakresie Krajowego Rejestru, 
aktualizacji danych identyfikacyjnych w Krajowym 
Rejestrze.  
Jednocześnie celem projektu rozporządzenia jest 
dostosowanie obowiązujących przepisów do 
postanowień decyzji wykonawczej Komisji (UE) 
2019/1741 z dnia 23 września 2019 r. ustalającej 
format i częstotliwość przekazywania danych, które 
mają być udostępniane przez państwa 
członkowskie na potrzeby sprawozdawczości na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 

Projektowane rozporządzenie 
wprowadza przepisy dotyczące 
formy i sposobu przekazywania 
zarówno sprawozdania w 
zakresie Krajowego Rejestru, jak i 
danych identyfikacyjnych 
zakładu, w tym w zakresie 
korzystania z aplikacji 
internetowej umożliwiającej 
prowadzącym instalacje 
przygotowywanie i przesyłanie 
sprawozdań w zakresie 
Krajowego Rejestru, aktualizacji 
danych identyfikacyjnych w 
Krajowym Rejestrze, jak również 
trybu postępowania w przypadku 
konieczności zmiany danych 
identyfikacyjnych, czy 
zakończenia działalności.  
Jednocześnie projektowane 
rozporządzenie dostosowuje 
wzór formularza sprawozdania 
do tworzenia Krajowego Rejestru 
do nowych wymogów, co do 
zakresu przekazywanych przez 
państwa członkowskie danych do 
Komisji Europejskiej 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Marek Chibowski p.o. 
Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
 
Hanna Kończal – Dyrektor 
Departamentu Inspekcji 
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

Wrzesień 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123530
69  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/455  

632 2021.04.30 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowego 
zakresu i 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie 
ustawy o efektywności energetycznej oraz 
niektórych innych ustaw wprowadza szereg zmian 
w obowiązującym systemie świadectw 
efektywności energetycznej, w tym rozszerza 
katalog przedsięwzięć, kwalifikujących się do 
systemu, o przedsięwzięcia w sektorze transportu 

Aktualizacja rozporządzenia w 
zakresie wyprowadzanym przez 
ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
o zmianie ustawy o efektywności 
energetycznej oraz niektórych 
innych ustaw. Niezbędne jest 
dodanie nowych metod 
obliczania oszczędności energii 
dla przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

IV kwartał 
2021 r. 
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sposobu 
sporządzania 
audytu 
efektywności 
energetycznej 
oraz metod 
obliczania 
oszczędności 
energii  

 

energetycznej w sektorze 
transportu 

631 2021.04.30 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wartości 
referencyjnych 
oszczędności 
energii finalnej 
dla 
przedsięwzięć 
służących 
poprawie 
efektywności 
energetycznej 
oraz sposobu 
obliczania tych 
wartości  

 

Projekt rozporządzenia stanowi wypełnienie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15a 
ust. 5 dodawanym do ustawy z dnia 20 maja 2016 
r. o  efektywności energetycznej ustawą z dnia 20 
kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności 
energetycznej oraz niektórych innych ustaw. 
Ustawa wprowadza możliwość realizacji obowiązku 
uzyskania oszczędności energii przez podmioty 
zobowiązane przez realizację programów 
bezzwrotnych dofinansowań.  Istnieje potrzeba 
wprowadzenia uproszczonego sposobu 
potwierdzania osiągniętych oszczędności energii 

Jednym z wymogów programów 
bezzwrotnych dofinansowań jest 
określenie za pomocą wartości 
referencyjnych oszczędności 
energii finalnej ilości 
zaoszczędzonej energii finalnej. 
Projekt rozporządzenia zawiera 
określenie wartości 
referencyjnych lub sposób jej 
obliczania 
 

Jacek Ozdoba - Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

IV kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123495
55  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2172  

630 2021.04.26 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
nadania statutu 
Roztoczańskiem
u Parkowi 
Narodowemu z 
siedzibą w 
Zwierzyńcu 
 

Zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu 
Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą 
w Zwierzyńcu jest związana z ustanowieniem Planu 
ochrony Parku (rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 
1081)) oraz potrzebą rozwoju i doskonalenia 
zarządzania Parkiem w warunkach zwiększających 
się obowiązków i zadań. Wobec zwiększającej się 
liczby zadań zaistniała konieczność zmiany 
struktury organizacyjnej Parku 

Projektowana zmiana ma na celu 
zwiększenie efektywności 
działania poszczególnych 
komórek organizacyjnych 
Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Przewidziano 
utworzenie nowych komórek 
organizacyjnych: Zespołu 
Udostępniania Parku i Zespołu do 
spraw Planowania 
Przestrzennego jako odpowiedz 
na wzrastający zakres 
obowiązków i oczekiwań w tym 
zakresie. Dzięki wprowadzeniu 
rozwiązań wynikających z 
projektu zmieni się struktura 
organizacyjna, praca 
poszczególnych komórek 
organizacyjnych stanie się 

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

III kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/474  
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bardziej efektywna, możliwa 
będzie lepsza koordynacja 
działań.  Zaproponowana w 
projekcie organizacja 
wewnętrzna Parku: porządkuje 
organizację pracy 
i funkcjonowanie Parku, 
dostosowując je do zadań 
wynikających z Planu ochrony 
Parku oraz  przepisów ogólnych, 
w tym PZP, umożliwia 
skuteczniejszą realizację zadań 
parku narodowego określonych 
w art.8b ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody.  
Zmiana statutu nie pociągnie za 
sobą skutków finansowych 

629 2021.04.23 Projekt 
rozporządzenia  
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska  
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
wzoru deklaracji 
składanej przez 
producentów i 
handlowców 
Prezesowi 
Agencji Rezerw 
Materiałowych 

Przekształcenie Agencji Rezerw Materiałowych w 
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych 
wprowadzone ustawą o rezerwach strategicznych  
z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 255) 
 

Dostosowanie tytułu i treści 
rozporządzenia oraz załącznika 
do rozporządzenia do 
przekształcenia Agencji Rezerw 
Materiałowych w Rządową 
Agencję Rezerw Strategicznych 
 

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

III kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123478
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1593  

628 2021.04.23 Projekt 
rozporządzenia  
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
rejestru 
systemu 
zapasów 
interwencyj-
nych 

Przekształcenie Agencji Rezerw Materiałowych w 
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych 
wprowadzone ustawą o rezerwach strategicznych  
z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 255) 
Zmiana definicji paliw w art. 2 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 zakłóceń na 
rynku naftowym, wprowadzona ustawą o zmianie 
ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 
postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 

Dostosowanie treści 
rozporządzenia do 
przekształcenia Agencji Rezerw 
Materiałowych w Rządową 
Agencję Rezerw Strategicznych. 
Dostosowanie wzoru wniosku 
stanowiącego załącznik nr 1 do 
rozporządzenia do nowej definicji 
paliw w ustawie o zapasach 

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

III kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123478
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1823  
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rynku naftowym oraz ustawy - Prawo energetyczne 
z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1517) 
 

627 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Nietoperzy Gór 
Sowich 
(PLH020071) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
19  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1602  

626 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Las Pilczycki 
(PLH020069) 
 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
18  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1483  

625 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Przełomowa 

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 

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

Małgorzata Golińska – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
17  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1569  
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Dolina Nysy 
Łużyckiej 
(PLH020066) 
 

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

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

 

624 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Bierutów 
(PLH020065) 
 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
16  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1560  

623 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Wrzosowiska 
Świętoszowsko-
Ławszowskie 
(PLH020063) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
15  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1552  

622 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 

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 poprzez eliminacje 

Małgorzata Golińska – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
14  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1568  
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12348015
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348015
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1552
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1552
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1552
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348014
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348014
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348014
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348014
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348014
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348014
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1568
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1568


specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja nad 
Bobrem 
(PLH020054) 

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

wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 

621 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Zagórzyckie Łąki 
(PLH020053) 
 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
13  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1516  

620 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Stawy 
Sobieszowskie 
(PLH020044) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
12  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1547  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12348013
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348013
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348013
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12348013
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1516
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1516
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348012
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348012
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348012
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348012
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348012
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348012
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1547
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1547
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1547
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1547


619 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Przełom Nysy 
Kłodzkiej koło 
Morzyszowa 
(PLH020043) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
11  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1645  

618 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostrzyca 
Proboszczo-
wicka 
(PLH020042) 
 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1436  

617 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Grodczyn i 
Homole koło 
Dusznik 
(PLH020039) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 

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

Małgorzata Golińska – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
09  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1527  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12348011
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348011
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348011
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12348011
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1527


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

wśród podmiotów i osób, na 
które oddziałuje akt normatywny 

616 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Widawy 
(PLH020036) 
 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1546  

615 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Czarne Urwisko 
koło Lutyni 
(PLH020033) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1553  

614 2021.04.22 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 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 

Małgorzata Golińska – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk - 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1424  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12348008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348008
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1546
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1546
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1546
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1546
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348007
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348007
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348007
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348007
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348007
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348007
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1553
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1553
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1553
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348006
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348006
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348006
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348006
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348006
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348006
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1424
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1424
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1424
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1424


Przełomy 
Pełcznicy pod 
Książem 
(PLH020020) 
 

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

obszaru Natura 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 
 

613 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Wrzosowiska 
Przemkowskie 
(PLH020015) 
 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk - 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1461  

612 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Skałki Stoleckie 
(PLH020012) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1444  

611 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 

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 

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

Małgorzata Golińska – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1590  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12348005
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348005
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348005
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348005
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348005
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348005
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1461
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1461
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1461
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1461
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348004
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348004
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348004
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348004
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348004
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348004
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1444
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1444
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1444
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1444
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348003
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1590
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1590
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1590
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1590


Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Piekielna Dolina 
koło Polanicy 
(PLH020010) 
 

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

nim treści poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
 

123480
03  

610 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kopalnie w 
Złotym Stoku 
(PLH020007) 
 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1521  

609 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kamionki 
(PLH020005) 
 
 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1465  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12348003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348002
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348002
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12348002
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348002
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348002
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1521
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1521
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1521
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1521
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348001
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348001
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348001
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348001
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348001
https://legislacja.gov.pl/projekt/12348001
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1465
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1465
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1465
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1465


608 2021.04.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Łachy 
(PLH020003) 
 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123480
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1386  

607 2021.04.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kalina Mała 
(PLH120054) 

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 poprzez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 poprzez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 – 
Główny Konserwator 
Przyrody 
 
Marta Rzemieniuk 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody Generalna 
Dyrekcja Ochrony 
Środowiska 
 

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2002  

604 2021.04.16 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
profilu wody w 
kąpielisku 

Zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w 
kąpielisku (Dz. U. poz. 2206) jest konieczna w 
związku z nieprawidłową transpozycją przepisów 
dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczącej zarządzania jakością wody w 
kąpieliskach (nr naruszenia wg ewidencji KE 
2020/4058) – pkt 2.11 
 

Projektowane rozporządzenie 
dokonuje prawidłowej 
transpozycji art. 6 ust. 2 
dyrektywy 2006/7/WE w związku 
z sekcją 3 załącznika III do tej 
dyrektywy. 
W celu pełnego wdrożenia 
dyrektywy 2006/7/WE konieczne 
jest sporządzanie profili wody w 
kąpieliskach. Ich częściami 
składowymi są: opis cech 
fizycznych, geograficznych i 
hydrologicznych wód, na których 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Marek Chibowski - p.o. 
Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
 
Małgorzata Marciniewicz-
Mykieta – Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Monitoringu Środowiska 
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

Sierpień 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123487
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1751  
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zlokalizowane są kąpieliska oraz 
wód powierzchniowych wokół 
lub, w przypadku cieków, 
powyżej kąpielisk, 
charakterystyka jakości wody w 
kąpieliskach, identyfikacja 
zanieczyszczeń, które mogą być 
źródłem zagrożeń zdrowotnych 
dla osób kąpiących się oraz 
informacje o środkach podjętych 
w celu wyeliminowania tych 
zanieczyszczeń.  
Jednocześnie, przepisy sekcji 3 
załącznika III do dyrektywy 
2006/7/WE wymagają 
aktualizacji profilu wody w 
kąpielisku za każdym razem, gdy 
przeprowadzane są istotne prace 
budowlane lub istotne zmiany w 
infrastrukturze kąpieliska lub w 
jego sąsiedztwie, niezależnie od 
ich potencjalnego wpływu na 
jakość wody w kąpielisku. Z tego 
powodu należy zmienić także § 4 
ust. 6 obowiązującego 
rozporządzenia  

603 2021.04.09 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
procesów rynku 
energii 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie 
delegacji ustawowej zawartej w art. 11zh ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne. Przedmiotowy projekt ustawy 
znajduje się obecnie na etapie prac 
parlamentarnych i jest po pierwszym czytaniu.              
W odniesieniu do art. 11zh ww. projekt 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.  Ponadto, wydanie 
rozporządzenia jest niezbędne w celu rozpoczęcia 
prac na budową centralnego systemu informacji 
rynku energii przez PSE S.A. jako przyszłego 
operatora informacji rynku energii, który powinien 
osiągnąć pełną funkcjonalność za trzy lata, co jest 
niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem ze 
względu na konieczność m.in. migracji danych, 
zbudowania odpowiednich systemów IT oraz 
przemodelowania rynku energii elektrycznej 

Projekt rozporządzenia 
szczegółowo określa m.in.  wykaz 
procesów rynku energii, sposób 
ich realizacji, wymagania 
dotyczące zapewnienia 
poprawności i kompletności tych 
procesów oraz wskaźniki ich 
jakości, zakres poleceń 
wysyłanych do licznika zdalnego 
odczytu za pośrednictwem 
centralnego systemu informacji 
rynku energii oraz warunki ich 
wysyłania, a także wzór szablonu 
oceny skutków w zakresie 
ochrony danych pomiarowych. 

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

Październik 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123483
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/234  

602 2021.03.30 Projekt 
rozporządzenia 

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w 
art. 66 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 

 Małgorzata Golińska - 
Sekretarz Stanu  

III kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja

https://dzienni
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Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
formatu 
dokumentu 
zawierającego 
wyniki 
inwentaryzacji 
przyrodniczej 
oraz formatu 
danych raportu 
o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia 
na środowisko 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) 
 

 
 Anna Jasińska  - 
Dyrektor Departamentu 
Ocen Oddziaływania na 
Środowisko  
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
 
 

.gov.pl/
projekt/
123486
06  

DU/rok/2022/p
ozycja/652  

601 2021.03.29 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
egzaminu ze 
znajomości 
wykonywania 
polowania oraz 
zasad ochrony 
przyrody 
 

Brak obowiązującego rozporządzenia w sprawie w 
sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania 
polowania oraz zasad ochrony przyrody wydanego 
na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 

października 1995 r. − Prawo łowieckie (Dz.U. z 
2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) 
 

Celem przedmiotowego 
rozporządzenia jest umożliwienie 
przeprowadzenia egzaminu ze 
znajomości wykonywania 
polowania oraz zasad ochrony 
przyrody  

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Maciej Szmit – Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Leśnictwa i Łowiectwa 

III kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123469
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2021/1336  

600 2021.03.26 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu 
i Środowiska w 
sprawie oceny 
występowania 
znaczącego 
zagrożenia dla 
zdrowia ludzi 
lub stanu 
środowiska 
w przypadku 
zanieczyszcze-
nia powierzchni 
ziemi 

Potrzeba określenia szczegółowych warunków i 
sposobu wykonywania oceny występowania 
znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska, która stanowi element projektu planu 
remediacji zanieczyszczonej gleby i ziemi. 
Określenie zakresu przygotowywanych 
dokumentów dotyczących oceny zagrożenia ułatwi 
organowi podejmowanie decyzji odnośnie sposobu 
i zakresu remediacji zanieczyszczonej gleby i ziemi, 
bądź zwolnienie z tego obowiązku 

Proponowane rozwiązania 
zawierają określenie kluczowych 
definicji w celu przyjęcia 
jednolitego rozumienia tych 
pojęć. Określenie zakresu 
wykonywanych kolejno części 
oceny zagrożenia, obejmujących:  
1) ocenę stopnia przekroczenia 
dopuszczalnych zawartości 
substancji powodujących ryzyko, 
2) ocenę charakteru i kubatury 
zanieczyszczenia, 
3) badanie specjacji chemicznej i 
frakcji substancji, 
4) analizę właściwości substancji 
wskazujących na biodostępność, 
5) ocenę fizjograficznej terenu, 

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

II kwartał 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123562
00  
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6) badania biodostępności w 
warunkach środowiskowych na 
danym terenie, 
7) ocenę rozprzestrzeniania się 
substancji i wskazanie dróg 
narażenia, 
8) sporządzenie charakterystyki 
ryzyka zdrowotnego i 
ekologicznego, 
9) podsumowanie stwierdzające 
czy na podstawie 
przeprowadzonej analizy 
występuje potwierdzone 
znaczące zagrożenie dla zdrowia 
ludzi i stanu środowiska 

509 2021.03.25 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
zasad i trybu 
przyznawania 
nagrody rocznej 
osobom 
kierującym 
niektórymi 
podmiotami 
prawnymi 

Celem procedowanych zmian jest uregulowanie w 
jednym akcie prawnym kwestii przyznawania 
nagród rocznych w odniesieniu do wszystkich 
działów administracji rządowej należących do 
Ministra Klimatu i Środowiska, a zatem do działów 
klimat, środowisko oraz energia 

Rozwiązaniem jest wydanie 
rozporządzenia zmieniającego, 
uzupełniającego dotychczasową 
regulację o dział administracji 
rządowej energia 

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

Czerwiec 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123452
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2021/0979  

508 2021.03.24 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
zasad 
kształtowania i 
kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z 
tytułu 

Zaistniała potrzeba zmiany brzmienia § 28 ust. 1 
rozporządzenia 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. poz. 718, z 
późn. zm.) ze względu na konieczność szybkiej 
zmiany taryf dla ciepła z powodu zmian kosztów 
uprawnień do emisji CO2, co jest spowodowane 
gwałtownymi wzrostami notowań tych uprawnień 
na światowych giełdach. 
Aktualnie przy zmianie taryf badane są nie tylko 
zmiany, które są powodem do złożenia wniosku 
przez przedsiębiorstwo energetyczne, ale oceniana 
jest cała taryfa, co przedłuża czas postępowania 

Proponuje się umożliwić zmiany 
taryf dla ciepła, ze względu na 
istotną zmianę ceny uprawnień 
do emisji CO2, w sposób szybki, 
bez konieczności badania i 
analizowania całej taryfy dla 
ciepła. Umożliwi to zakończenie 
postępowania administracyjnego 
bez zbędnej zwłoki i pozwoli 
wprowadzić ją do stosowania – 
co umożliwi pokrycie rosnących 
gwałtownie kosztów emisji. 
Ze względu na fakt, że w 
zaistniałym przypadku 
lawinowego wzrostu notowań 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa 

15 kwietnia 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123451
53  
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DU/2021/0788  
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zaopatrzenia w 
ciepło 

administracyjnego, powodując dalsze  niedobory 
przychodów. 
Proponuje się uwzględnienie we wnioskach o 
zatwierdzenie taryfy dla ciepła składanych 
Prezesowi URE przez przedsiębiorstwa 
wytwarzające ciepło, biorące udział w systemie 
handlu uprawnieniami do emisji i jednorazowo 
rozliczenie na część zmienną ceny ciepła wartość 
niedoboru pomiędzy uwzględnionymi 
planowanymi przychodami w ostatnio 
zatwierdzonej taryfie, a konieczną do poniesienia 
opłatą za rok 2020 wynikającą z lawinowych 
wzrostów cen uprawnień do emisji CO2 

uprawnień do emisji CO2 na 
światowych giełdach, koszty 
zaplanowane przez 
przedsiębiorstwa we wniosku 
obowiązujących w 2020 r. taryf 
dla ciepła, nie uwzględniły 
pełnego kosztu związanego z 
zakupem uprawnień do emisji z 
przyczyn obiektywnych, 
niezależnych od tych 
przedsiębiorstw, przez co nie 
zostały pokryte koszty 
uzasadnione działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw 
wytwarzających ciepło. W 
związku z powyższym konieczne 
jest działanie mające na celu 
spełnienie wymogów art. 45 ust. 
1 pkt 1 ustawy – Prawo 
energetyczne. 
Należy uwzględnić duże, 
niezaplanowane koszty zakupu 
uprawnień do emisji przez 
skorygowanie przychodów 
przedsiębiorstwa, bowiem koszty 
zakupu uprawnień do emisji CO2 
są  bezsprzecznie kosztami 
uzasadnionymi. 
Brak takich działań może być 
przyczyną postawienia 
przedsiębiorstw w stan 
upadłości, w wyniku czego może 
być zagrożone bezpieczeństwo 
energetyczne odbiorców ciepła i 
mieszkańców w gospodarstwach 
domowych 

507 2021.03.22 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
systemu 
pomiarowego 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie 
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11x 
ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne wprowadzanego do ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne projektem 
ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw  (druk 808). 
Przedmiotowy projekt ustawy znajduje się obecnie 
na etapie prac parlamentarnych i jest po 
pierwszym czytaniu. W odniesieniu do art. 11x ust. 
2 ww. w projekcie ustawy nie przewidziano 

Projekt rozporządzenia 
szczegółowo określa m.in. 
wymagania techniczne i 
funkcjonalne jakie powinien 
spełniać system pomiarowy oraz 
układy pomiarowe, standardy 
komunikacji pomiędzy licznikiem 
zdalnego odczytu a systemem 
zdalnego odczytu,  sposób 
funkcjonowania liczników 
zdalnego odczytu w trybie 

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

Grudzień 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123483
04  
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odrębnego terminu wejścia w życie, a więc przepis 
ten wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
wejścia w życie ustawy.  Ponadto ww. projekt 
ustawy wprowadza obowiązek instalacji liczników 
zdalnego odczytu zgodnie z harmonogramem, do 
którego realizacji niezbędne jest posiadanie przez 
OSD wiedzy na temat szczegółowych wymagań 
stawianych tym licznikom 

przedpłatowym oraz sposób 
dokonywania rozliczeń w tym 
trybie, sposób wyznaczania 
zastępczych danych 
pomiarowych oraz 
skorygowanych danych 
pomiarowych, sposób 
wyznaczania wskaźników 
skuteczności i niezawodności 
komunikacji w systemie 
pomiarowym, szczegółowy 
zakres danych pomiarowych i 
innych informacji pozyskiwanych 
z licznika zdalnego odczytu oraz 
informacje udzielane odbiorcy 
końcowemu podczas instalacji 
licznika energii elektrycznej 

506 2021.03.16 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowego 
sposobu 
funkcjonowania 
Państwowej 
Rady Ochrony 
Środowiska 

W 2020 r. wyodrębniono  z działu środowisko 
nowy  dział administracyjny - klimat. W związku z 
tym, upoważnienie na podstawie, którego wydane 
jest rozporządzenie uległo zmianie, przez zmianę 
organu wydającego akt wykonawczy z ministra 
właściwego do spraw środowiska na ministra 
właściwego do spraw klimatu. Zmianie uległ 
również art. 387 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1219, z późn. zm.) zgodnie, z którym Państwowa 
Rada Ochrony Środowiska jest organem doradczym 
i opiniodawczym ministra właściwego do spraw 
klimatu 

Zmiana dotyczy dostosowania 
przepisów wykonawczych do 
przepisów ustawowych w 
zakresie zmiany ministra 
właściwego do spraw środowiska 
na ministra właściwego do spraw 
klimatu. Proponuje się też 
rozdzielenie czynności 
wykonywanych przez sekretarza 
Rady oraz pracownika 
Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska wyznaczonego do 
wykonywania zadań związanych z 
obsługą Rady 

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

Marzec 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123447
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2021/0840  

505 2021.03.02 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szacowania 
szkód 
wyrządzonych 
przez niektóre 
gatunki zwierząt 
objęte ochroną 
gatunkową  

W trakcie stosowania przepisów obowiązującego 
rozporządzenia zidentyfikowano kilka problemów 
utrudniających lub mogących spowalniać 
rozpatrywanie spraw z zakresu szacowania szkód 
wyrządzanych przez żubry, wilki, rysie, 
niedźwiedzie i bobry. Zaproponowane zmiany 
wynikają z doświadczeń regionalnych dyrekcji 
ochrony środowiska 

Najważniejsza zmiana dotyczy 
ułatwienia kontaktu z 
poszkodowanymi, co przyśpieszy 
postępowania i pozwoli na  
oszczędności zarówno w 
ponoszonych kosztach (koszty 
wysyłki, paliwa), jak i czasu 
pracowników, jaki muszą 
poświęcić na załatwienie spraw. 
Zaproponowano również zmiany 
dotyczące zawartości wniosku o 
odszkodowanie, co ma zmniejszyć 
ilość wezwań do uzupełnienia 
wniosku i ułatwić prowadzenie 
postępowania. 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt - Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

Lipiec 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123485
50  
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Wyeliminowano możliwość 
prowadzenia oględzin bez 
obecności poszkodowanego 
(wynika to z konieczności 
zebrania pełnego materiału 
dowodowego, co bez obecności 
poszkodowanego może być 
niemożliwe). 
Ponadto zaproponowano szereg 
innych drobnych zmian, które 
ułatwią prowadzenie spraw 

504 2021.03.01 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
w sprawie 
stanowisk oraz 
wymagań 
kwalifikacyjnych
, jakie powinni 
spełniać 
pracownicy 
zatrudnieni na 
poszczególnych 
stanowiskach 
w Służbach 
Parków 
Krajobrazowych 
 

Proponowane rozwiązanie ma na celu dostosowanie 
wymagań kwalifikacyjnych do obowiązującej 
klasyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 
września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 
1818) w celu  uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych dotyczących kwalifikacji osób 
starających się o zatrudnienie w parkach 
krajobrazowych, lub starających się o zmianę 
stanowiska 
 

Projektowane rozwiązania maja 
na celu  uniknięcie wątpliwości 
interpretacyjnych dotyczących 
kwalifikacji osób starających się 
o zatrudnienie w parkach 
krajobrazowych, lub starających 
się o zmianę stanowiska. 
Ponadto uznaje się za konieczne 
wprowadzenie zmiany 
konstrukcji przepisu dotyczącego 
wymaganego wykształcenia. 
Doprecyzowania wymagają  
nazwy wiodących dyscyplin, 
których ukończenie umożliwia 
ubieganie się o stwierdzenie 
kwalifikacji.  
W proponowanych 
rozwiązaniach przyjmuje się, że o 
stwierdzenie posiadania 
kwalifikacji mogą ubiegać się 
osoby, które posiadają dyplom 
ukończenia studiów na kierunku 
lub o specjalności ujętej w danej 
dziedzinie  
 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu  
 
Łukasz Rejt - Dyrektor 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

luty 2021 r. https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123473
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/98  

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 

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 

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

Czerwiec 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123483
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2010  
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ten wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
wejścia w życie ustawy 

magazynu energii elektrycznej, w 
tym format danych 
zamieszczanych w rejestrze 

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

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 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; 

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

III kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123468
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2502  
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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 
2021.08.03 
(wprowadze
nie 
informacji o 
rezygnacji z 
procedowan
ia projektu) 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123468
52  

Rezygnacja z 
prac nad 
projektem 
wynika z uwagi 
UOKiK 
potwierdzonej 
opinią  
Instytutu Nafty 
i Gazu – PIB, 
zgodnie z 
którymi 
zaprojektowan
e przepisy są 
zbyt 
rygorystyczne 

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 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 

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 
uniknięcia nadmiernego 
obciążenia odbiorców końcowych 

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

Marzec 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123436
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2021/0587  
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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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123452
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2021/1258  

498 2021.02.01 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wymagań 
i sposobów 
unieszkodliwian
ia odpadów 
medycznych 
i weterynaryj-
nych 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123507
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2245  

497 2021.01.15 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
procedur oceny 
zgodności 
wyrobów 
wykorzystują-
cych 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123456
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2021/1224  

496 2021.01.13 Projekt 
rozporządzenia 

Obecna sytuacja epidemiologiczna utrudnia 
realizowanie bieżących prac gazoniebezpiecznych 

W projekcie rozporządzenia 
proponuje się wprowadzenie 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu 

Marzec 
2021 r. 

https://l
egislacja

https://dzienni
kustaw.gov.pl/

https://legislacja.gov.pl/projekt/12345253
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345253
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345253
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345253
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345253
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345253
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1258
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1258
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1258
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350751
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350751
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350751
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350751
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350751
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350751
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2245
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2245
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2245
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2245
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345600
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345600
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345600
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345600
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345600
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345600
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1224
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1224
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1224
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342956
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342956
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1708
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1708


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

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 

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 

 
Aleksandra Świderska – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Elektroenergetyki i  Gazu 

.gov.pl/
projekt/
123429
56  

DU/rok/2021/p
ozycja/1708  

495 2021.01.13 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
warunków 
udzielania 
regionalnej 
pomocy 
publicznej 
inwestycyjnej 
na cele z 
zakresu ochrony 
środowiska 

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

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

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

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2450  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12342956
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342956
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342956
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342956
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1708
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1708
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343565
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343565
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343565
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343565
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343565
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343565
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2450
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2450
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2450
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2450


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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123444
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/579  

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 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 

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 przystępowanie do 
wspólnej realizacji NCR. 
Dotychczas wspólna realizacja 
NCR była obostrzona pewnymi 
wymaganiami, które w ocenie 

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

Marzec 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123601
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1877  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12344452
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344452
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344452
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344452
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344452
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/579
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/579
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/579
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/579
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360110
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360110
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360110
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360110
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360110
https://legislacja.gov.pl/projekt/12360110
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1877
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1877
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1877
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1877


elektrycznej stosowanej w pojazdach 
samochodowych 

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 
opałowej dla 
poszczególnych 
paliw i 
wartości 
energetycznej 
energii 
elektrycznej 

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 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 

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

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

Marzec 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123583
55  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1494  

491 2020.12.29 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 

Projekt rozporządzenia jest realizacją delegacji 
ustawowej zawartej w art. 77 ust. 3 ustawy o 
odnawialnych źródłach energii, która nakłada na 

Przedmiotowe rozporządzenie 
określi maksymalną cenę w 
złotych za 1 MWh, za jaką może 
zostać w 2021 r. sprzedana przez 

Ireneusz Zyska - 
Sekretarz Stanu 
 
Marcin Ścigan –  

Marzec 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/722  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12358355
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358355
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358355
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358355
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358355
https://legislacja.gov.pl/projekt/12358355
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1494
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1494
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1494
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1494
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344003
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/722
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/722
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/722
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/722


Środowiska w 
sprawie ceny 
referencyjnej 
energii 
elektrycznej z 
odnawialnych 
źródeł energii w 
2021 r. oraz 
okresów 
obowiązujących 
wytwórców, 
którzy wygrali 
aukcje w 2021 r. 

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 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 

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. 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 

Zastępca Dyrektora 
Departamentu 
Odnawialnych Źródeł 
Energii  

123440
03  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12344003
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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 
elektroenergety
-cznych 
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 siecią przesyłową 

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 
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 

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

Maj 2021 r. https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123469
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1257  
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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 Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
60  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
388  

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 do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

  

487 2020.12.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 

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. 

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych podmiotów w 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 
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Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolna Wisłoka z 
Dopływami 
(PLH180053) 
 
(transza XLII) 

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

zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
56  
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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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
55  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2144  

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2232  

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

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 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2200  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343555
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343555
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343555
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343555
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343555
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343555
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2144
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2144
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2144
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2144
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343554
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343554
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343554
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343554
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343554
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343554
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2232
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2232
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2232
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2232
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343553
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343553
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2200
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2200
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2200
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2200


(transza XLII) zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

wśród podmiotów i osób, na 
które oddziałuje akt normatywny 

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2022/2251  

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2081  

479 2020.12.21 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 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 

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
50  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2112  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343552
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343552
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2251
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2251
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2251
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343551
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2081
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2081
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2081
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2081
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343550
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343550
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343550
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343550
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343550
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343550
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2112
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2112
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2112
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2112


Sanisko w 
Bykowcach 
(PLH180045) 
 
(transza XLII) 

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

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

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
26  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2087  

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
25  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
168  

476 2020.12.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

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 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2199  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343526
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343526
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343526
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343526
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343526
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343526
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2087
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2087
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2087
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2087
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343525
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343525
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343525
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343525
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343525
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343525
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2168
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2168
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2168
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2168
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2168
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343524
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343524
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343524
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343524
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2199
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2199
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2199
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2199


sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki nad 
Młynówką 
(PLH180041) 
 
(transza XLII) 

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

nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

123435
24  

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 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. 

  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
22  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2197  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343524
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343524
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343522
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343522
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343522
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343522
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343522
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343522
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2197
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2197
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2197
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2197


473 2020.12.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kościół w 
Skalniku 
(PLH180037) 
 
(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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
21  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2193  

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
20  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2214  

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

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 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
19  

https://www.d
ziennikustaw.g
ov.pl/DU/rok/2
022/pozycja/2
156  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343521
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343521
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343521
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343521
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343521
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343521
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2193
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2193
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2193
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2193
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343520
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343520
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343520
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343520
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343520
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343520
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2214
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2214
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2214
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2214
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343519
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343519
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343519
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343519
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343519
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343519
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2156
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2156
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2156
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2156
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2156


(transza XLII) zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

wśród podmiotów i osób, na 
które oddziałuje akt normatywny 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
16  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1911  

469 2020.12.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jaćmierz 
(PLH180032) 
 
(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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
14  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1862  

468 2020.12.21 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 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 

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
12  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1909  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343516
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343516
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343516
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343516
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343516
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343516
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1911
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1911
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1911
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1911
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343514
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343514
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343514
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343514
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343514
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343514
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1862
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1862
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1862
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1862
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343512
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343512
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343512
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343512
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343512
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343512
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1909
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1909
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1909
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1909


Golesz 
(PLH180031) 
 
(transza XLI) 

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

obszaru Natura 2000. W efekcie 
zwiększona 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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
11  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1962  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1894  

465 2020.12.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

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 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1935  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343511
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343511
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343511
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343511
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343511
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343511
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1962
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1962
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1962
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1962
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343510
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343510
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343510
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343510
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343510
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343510
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1894
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1894
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1894
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1894
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343509
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343509
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343509
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343509
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1935
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1935
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1935
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1935


sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Nad Husowem 
(PLH180025) 
 
(transza XLI) 

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

nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

123435
09  

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1915  

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343509
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343509
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343508
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343508
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343508
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343508
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343508
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343508
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1915
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1915
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1915
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1915


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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1936  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/2148  

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
21  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1925  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343506
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343506
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343506
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343506
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343506
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343506
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1936
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1936
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1936
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1936
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343504
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343504
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343504
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343504
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343504
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343504
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2148
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2148
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2148
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2148
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343321
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343321
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343321
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343321
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343321
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343321
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1925
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1925
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1925
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1925


(transza XLI) zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice 

wśród podmiotów i osób, na 
które oddziałuje akt normatywny 

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
20  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1895  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
19  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1916  

457 2020.12.21 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 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 

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
18  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1944  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343320
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343320
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343320
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343320
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343320
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343320
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1895
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1895
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1895
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1895
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343319
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343319
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343319
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343319
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343319
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343319
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1916
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1916
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1916
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1916
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343318
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343318
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343318
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343318
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343318
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343318
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1944
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1944
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1944
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1944


Rymanów 
(PLH180016) 
 
(transza XLI) 

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

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
17  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1901  

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
16  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1958  

454 2020.12.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

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 

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1997  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343317
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343317
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343317
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343317
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343317
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343317
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1901
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1901
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1901
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1901
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343316
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343316
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343316
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343316
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343316
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343316
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1958
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1958
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1958
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1958
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343315
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343315
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343315
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343315
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1997
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1997
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1997
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1997


sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja Góry 
Słonne 
(PLH180013) 
 
(transza XLI) 

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

nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów  
i przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

123433
15  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
14  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1928  

452 2020.12.21 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Fort Salis Soglio 
(PLH180008) 
 
(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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
13  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1801  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343315
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343315
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343314
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343314
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343314
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343314
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343314
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343314
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1928
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1928
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1928
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1928
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343313
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343313
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343313
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343313
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343313
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343313
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1801
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1801
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1801
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1801


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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
12  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1913  

450 2020.12.11 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
nadania statutu 
Świętokrzyskie
mu 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.  
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 

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 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego 

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123548
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/472  

449 2020.12.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
szczegółowych 
warunków 

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 

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 

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

IV kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123415
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2247  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343312
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343312
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343312
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343312
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343312
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343312
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1913
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1913
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1913
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1913
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354852
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354852
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354852
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354852
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354852
https://legislacja.gov.pl/projekt/12354852
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/472
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/472
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/472
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/472
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341508
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341508
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341508
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341508
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341508
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341508
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2247
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2247
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2247
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2247


udzielania 
pomocy 
publicznej na 
infrastrukturę 
do ładowania 
pojazdów 
elektrycznych i 
infrastrukturę 
do tankowania 
wodoru 

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 

przyspieszenie budowy w Polsce 
infrastruktury paliw 
alternatywnych 

448 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 
kogeneracji 
zapewniających 
wysokosprawną 
kogenerację 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 
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 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123412
68  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2020/2393  

447 2020.12.10 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
udzielania 
pomocy 

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 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123412
67  

https://legislac
ja.gov.pl/proje
kt/12341267  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12341268
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341268
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341268
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341268
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341268
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341268
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2393
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2393
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2393
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341267


publicznej na 
projekty 
inwestycyjne 
służące 
poprawie 
efektywności 
energetycznej w 
ramach 
Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura i 
Środowisko 
2014–2020 

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 27.07.2013) 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 26.06.2014, 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 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123412
66  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2020/2357  

445 2020.12.08 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

Wyznaczenie specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk 

Wyznaczenie specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk 

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1253  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12341266
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341266
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341266
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341266
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341266
https://legislacja.gov.pl/projekt/12341266
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2357
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2357
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2357
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343302
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343302
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343302
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343302
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343302
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343302
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1253
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1253
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1253
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1253


obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki 
Nowohuckie 
(PLH120069) 
(transza XL) 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1463  

443 2020.12.08 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dębówka nad 
rzeką Uszewką 
(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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1326  

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

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1468  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343303
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343303
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343303
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343303
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343303
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343303
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1463
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1463
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1463
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12343304
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1326
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1326
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343305
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12343305
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1468
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1468
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1468


 
(transza XL) 

441 2020.12.08 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kaczmarowe 
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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1402  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1413  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1189  

438 2020.12.08 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

Wyznaczenie specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk 

Wyznaczenie specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1479  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343306
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343306
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343306
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343306
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343306
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343306
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1402
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1402
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1402
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1402
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343307
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343307
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343307
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343307
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343307
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343307
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1413
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1413
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1413
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1413
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343308
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343308
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343308
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343308
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343308
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343308
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1189
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1189
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1189
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1189
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343309
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343309
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343309
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343309
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1479
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1479
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1479
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1479


sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Rudno 
(PLH120058) 
 
(transza XL) 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

123433
09  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1440   

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1422  

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

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123435
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1472  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343309
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343309
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343310
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343310
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343310
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343310
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343310
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343310
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1440
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1440
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1440
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1440
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343503
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343503
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343503
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343503
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343503
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343503
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1422
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1422
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1422
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1422
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343502
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343502
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343502
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343502
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343502
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343502
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1472
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1472
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1472
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1472


 
(transza XL) 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1206  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1318  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123432
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1311  

431 2020.12.08 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

Wyznaczenie specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk 

Wyznaczenie specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1244  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343351
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343351
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343351
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343351
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343351
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343351
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1206
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1206
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1206
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1206
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343352
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343352
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343352
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343352
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343352
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343352
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1318
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1318
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1318
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1318
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343208
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343208
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343208
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343208
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343208
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343208
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1311
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1311
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1311
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1311
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343207
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343207
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343207
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343207
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1244
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1244
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1244
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1244


sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Luboń 
Wielki 
(PLH120043) 
 
(transza XL) 

Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Zasobami 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

123432
07  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123432
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1280  

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123432
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1427  

428 2020.12.08 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123432
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1322  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343207
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343207
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343206
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343206
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343206
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343206
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343206
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343206
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1280
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1280
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1280
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1280
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343205
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343205
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343205
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343205
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343205
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343205
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1427
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1427
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1427
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1427
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343204
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343204
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343204
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343204
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343204
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343204
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1322
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1322
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1322
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1322


Gorczańska 
(PLH120018) 
 
(transza XL) 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123432
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1294  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123432
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1228  

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 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 

IV kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123442
50  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12343203
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343203
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343203
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343203
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343203
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343203
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1294
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1294
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1294
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1294
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343201
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343201
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343201
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343201
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343201
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424 2020.12.03 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
pobierania 
opłaty mocowej 
i wyznaczania 
godzin doby 
przypadających 
na szczytowe 
zapotrzebowa-
nie 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 doprecyzowującej sposób 
wyznaczania wolumenu energii elektrycznej takim 
odbiorcom 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123410
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2020/p
ozycja/2370  

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 

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123423
60  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1735  
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oznakowanie tras, pozwalają na 
udostępnianie obszarów parków 
narodowych, a wprowadzenie 
opłat za wstęp do parków 
sprawia, że część uzyskanego 
dochodu parki mogą przeznaczać 
na bieżące utrzymanie 
infrastruktury turystycznej 

422 2020.11.20 
2021.08.30 
(aktualizacja 
wpisu) 

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 i nie obejmuje 
zanieczyszczeń charakterystycznych dla biometanu. 
Mając na względzie plany rozwoju rynku 
biometanu w Polsce, istnieje potrzeba określenia 
wymagań jakościowych dla paliwa gazowych, w 
sposób, który umożliwi również bezpieczne 
zatłaczanie biometanu do tej sieci.  
W ramach konsultacji publicznych, uzgodnień i 
opiniowania projektu rozporządzenia zostały 
zgłoszone liczne uwagi, w tym uwagi wykraczające 
poza zakres planowanej nowelizacji 
rozporządzenia, których przyjęcie jest zasadne z 
uwagi na fakt, że porządkują obowiązujące 
przepisy rozporządzenia, a także dostosowują jego 
treść do obowiązującego prawa unijnego oraz 
krajowego 

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 zmianę wymagań 
jakościowych w sposób 
umożliwiających zatłaczanie 
biometanu do sieci gazowej. 
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. Ponadto, nowy projekt 
rozporządzenia dostosowuje 
również zasady funkcjonowania 
sieci gazowej do treści 
rozporządzeń UE, w 
szczególności: rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 
26 marca 2014 r. 
ustanawiającego kodeks sieci 
dotyczący bilansowania gazu w 
sieciach przesyłowych (NC BAL), 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. 
ustanawiającego kodeks sieci 
dotyczący mechanizmów alokacji 
zdolności w systemach 
przesyłowych gazu i uchylającego 

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

Wrzesień 
2022 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123426
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1899  
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rozporządzenie (UE) nr 984/2013 
(NC CAM) oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 
2009  r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 
1775/2005 

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 
procedować wnioski o przyznanie nagród rocznych 
osobom kierującym niektórymi podmiotami 
prawnymi 

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 rządowej – 
gospodarka złożami kopalin 

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

grudzień 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123407
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/977  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123407
50  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2020/p
ozycja/2427  

419 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 

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 

Celem wydania nowego 
rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu niektórych 

Edward Siarka - Sekretarz 
Stanu 
 

II/III kwartał 
2021 r.  

https://l
egislacja
.gov.pl/
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w sprawie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 
przy 
wykonywaniu 
niektórych prac 
z zakresu 
gospodarki 
leśnej 

higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z 
zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. 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 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 

prac z zakresu gospodarki leśnej 
jest przywrócenie możliwości 
uzyskiwania uprawnień do prac 
leśnych wykonywanych na 
drzewach stojących lub z użyciem 
pilarki. 
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 

Michał Graczyk – Dyrektor 
Departamentu Leśnictwa i 
Łowiectwa 
 
 

123654
51  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123477
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1244  

417 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 

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 

Rozwiązania projektowanego 
rozporządzenia zastępują i 
rozszerzają postanowienia 
dotychczas obowiązującego 
rozporządzenia Ministra 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu 
 
Norbert Lenkiewicz -
Dyrektor Departamentu 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2020/p
ozycja/2449  
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sprawie innych 
dokumentacji 
geologicznych 

sierpnia 2018 r.) zmieniła art. 92 ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze, poprzez dodanie nowego 
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 
 

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

Geologii i Koncesji 
Geologicznych 

123404
03  

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 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, 

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 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 

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

IV kwartał 
2020 r. 
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egislacja
.gov.pl/
projekt/
123289
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- sporządzanie map dotyczących ruchów 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 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 
czerwca 2007 r. i wprowadzić nową regulację 

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 
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 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123542
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1919  

413 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
ustanowienia 
planu ochrony 
dla Parku 
Narodowego 
Gór Stołowych 

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. 

  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123409
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/882  

411 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 

Aktualnie warunki przyznawania i wysokość 
wynagrodzeń w parkach narodowych są określane 

Rozporządzenie będzie określało 
warunki dot. wynagradzania 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 

II kwartał 
2021 r. 
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Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
warunków 
wynagradzania 
za pracę i 
przyznawania 
innych 
świadczeń 
związanych z 
pracą dla 
pracowników 
parków 
narodowych 

w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy 
dla Pracowników Parków Narodowych (PUZP). 
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 

pracowników parków 
narodowych, np. tabelę 
miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego, 
tabelę 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 

 
Wojciech Hurkała – 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Ochrony 
Przyrody 

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 wypłacane za szkody 
wyrządzone w strefie ochrony 
zwierząt łownych 

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

III kwartał 
2021 r. 

  

409 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
ustanowienia 
planu ochrony 

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 

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

II kwartał 
2021 r. 

  



dla 
Narwiańskiego 
Parku 
Narodowego 

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

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123433
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1462  

407 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
ustanowienia 
planu ochrony 
dla Ojcowskiego 
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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123409
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1432  

406 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
ustanowienia 
planu ochrony 
dla specjalnego 
obszaru siedlisk 

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 

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 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123255
51  
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Zalew Wiślany i 
Mierzeja 
Wiślana 
PLH280007 

oraz dzikiej fauny i flory służy właściwemu 
zarządzaniu obszarem Natura 2000. 

przedmiotowego obszaru Natura 
2000. 
 

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 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. 

Celem projektowanych regulacji 
jest utrzymanie i przywracanie 
właściwego stanu ochrony 
ptaków i ich siedlisk, dla których 
wyznaczono obszar Natura 2000 
Zalew Wiślany PLB280010. 
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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123264
51  

 

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 oddziaływania na środowisko, a także 
sposób przedkładania informacji przez właściwe 
organy. 
 

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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123283
00  

 

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

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 

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 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123404
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/96  
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specjalnej 
ochrony ptaków 

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 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. 

zatwierdzonej przez Radę 
Ministrów. 

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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123217
85  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/323  

401 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Bagna 
Celestynowskie 
(PLH140022) 

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123217
86  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/339  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123217
88  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/321  

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123217
89  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/352  

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 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123217
90  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/344  
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/344


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

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

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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123217
91  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/459  

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123217
92  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/354  

395 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123217
96  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/348  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki Kazuńskie 
(PLH140048) 
 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123217
97  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/473  

393 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Źródliska 
Wzgórz 
Sokólskich 
(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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123217
98  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/388  

392 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Słupi 
(PLH220052) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123217
99  

DU/rok/2021/p
ozycja/437  

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/295  

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 przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/300  
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/300


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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/394  

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 późn. zm.), wyznaczane etapowo. 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/343  

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 
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 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123622
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/509  
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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. 

na temat samego obszaru, celów 
i przedmiotów jego ochrony 
wśród podmiotów i 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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/490  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/500  

384 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/499  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Sporysz 
(PLH220064) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
09  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/497  

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 elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/508  

381 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 
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egislacja
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Grądy nad 
Jeziorami 
Zduńskim i 
Szpęgawskim 
(PLH220067) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123218
12  

DU/rok/2022/p
ozycja/496  

380 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jezioro Dymno 
(PLH220069) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
14  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/524  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123622
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/481  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
16  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/506  

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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123622
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/493  

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 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
19  
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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. 

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

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
20  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/523  

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
21  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/486  

373 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
13  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/491  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Guzy 
(PLH220068) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/327  

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/375  

370 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
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kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Prokowo 
PLH220080 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123218
55  

DU/rok/2021/p
ozycja/404  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
56  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/313  

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 późn. zm.), wyznaczane etapowo. 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/376  

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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.  
 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/326  

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 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
60  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/397  
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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. 

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

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
61  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/387  

363 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Pomlewo 
PLH220092 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/311  

362 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
63  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/400  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Uroczyska 
Pojezierza 
Kaszubskiego 
PLH220095 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
64  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/477  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/350  

359 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Lasy Rekowskie 
PLH220098 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123218
66  

DU/rok/2021/p
ozycja/345  

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
67  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/467  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
68  
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kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1169  
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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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
69  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1182  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
70  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1045  

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, 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 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
71  
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kustaw.gov.pl/
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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. 

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1101  

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
74  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1103  

351 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
76  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1012  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338565
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338565
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12321674
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12321674
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1103
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1103
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1103
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1103
https://legislacja.gov.pl/projekt/12321676
https://legislacja.gov.pl/projekt/12321676
https://legislacja.gov.pl/projekt/12321676
https://legislacja.gov.pl/projekt/12321676
https://legislacja.gov.pl/projekt/12321676
https://legislacja.gov.pl/projekt/12321676
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1012
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1012
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1012
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1012


obszaru 
ochrony siedlisk 
Budwity 
(PLH280010) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
77  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1114  

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
78  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1175  

348 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jonkowo-
Warkały 
(PLH280039) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123216
79  

DU/rok/2022/p
ozycja/1099  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
80  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1053  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
81  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1086  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
82  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1171  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123216
75  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1118  

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 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
71  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2109  
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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. 

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

342 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Brzeźnicka 
Węgorza 
(PLH320002) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
72  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2086  

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
73  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2206  

340 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123622
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2129  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Krąpieli 
(PLH320005) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
75  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/56  

338 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jeziora 
Szczecineckie 
(PLH320009) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
76  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2199  

337 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kemy 
Rymańskie 
(PLH320012) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123218
77  

DU/rok/2021/p
ozycja/2111  

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
80  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2418  

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
81  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/14  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123218
82  

 

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/65  

332 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jezioro 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/8  
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Bobięcińskie 
(PLH320040) 

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

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

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
56  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/85  

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. 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2272  

329 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/7  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12322556
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322556
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322556
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322556
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322556
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322556
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/85
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/85
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/85
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/85
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322558
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322558
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322558
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322558
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322558
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322558
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2272
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2272
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2272
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2272
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322559
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322559
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322559
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322559
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322559
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322559
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/7
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/7
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/7
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/7


obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Golczewska 
(PLH320052) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2393  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
63  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2197  

326 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12322562
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322562
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322562
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322562
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322562
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2393
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2393
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2393
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2393
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322563
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322563
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322563
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322563
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322563
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322563
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2197
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2197
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2197
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2197
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322564
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322564
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322564
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2186
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko 
Reptowo 
(PLH320056) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123225
64  

DU/rok/2021/p
ozycja/2186  

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 późn. zm.), wyznaczane etapowo. 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2143  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
66  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2220  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
67  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2155  

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. 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
68  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2031  

321 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Las Baniewicki 
(PLH320064) 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
69  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2055  
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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. 

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

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
71  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2011  

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 elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
72  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2126  

318 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
74  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2113  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Wełtyńska 
(PLH320069) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

317 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Pasmo 
Krowiarki 
(PLH020019) 
 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
75  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1712  

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
76  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1711  

315 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Góry Kamienne 
(PLH020038) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123225
79  

DU/rok/2021/p
ozycja/1883  

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 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
81  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1742  

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
82  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1706  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
83  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1717  

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
84  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1792  

310 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Muszkowicki 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
85  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1692  
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12322585
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1692
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1692


Las Bukowy 
(PLH020068) 

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

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

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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
86  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1702  

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
87  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1705  

307 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
91  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1716  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Równina 
Szubińsko-
Łabiszyńska 
(PLH040029) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
92  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1919  

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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
94  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1758  

304 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
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Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Mszar Płociczno 
(PLH040035) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123225
96  

DU/rok/2021/p
ozycja/1687  

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
98  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1720  

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 wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123225
99  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1736  
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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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123226
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1752  

300 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Krasnej 
(PLH260001) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123226
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1748  

299 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska  
w sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123226
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1766  
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Nidziańska 
(PLH260003) 

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

na temat samego obszaru, 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 elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123227
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2044  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123227
56  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2082  

296 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123227
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2075  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Wilki nad Nysą 
(PLH080044) 
 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123227
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1989  

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123227
60  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2103  

293 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 
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egislacja
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Niebieskie 
Źródła 
(PLH100005) 
 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123227
61  

DU/rok/2021/p
ozycja/2051  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123227
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2202  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123227
63  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2079  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123227
64  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2072  

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123227
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2039  

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 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2018  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12322764
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12322765
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322765
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12322765
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2039
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2039
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2039
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2039
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322803
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2018
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2018
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2018
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2018


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

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

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2121  

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2229  

285 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2119  
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12322806
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2229
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2229
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12322807
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322807
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322807
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322807
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2119
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2119
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2119
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2119


obszaru 
ochrony siedlisk 
Kampinoska 
Dolina Wisły 
(PLH140029) 
 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2064  

283 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki 
Ostrowieckie 
(PLH140050) 
 

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

  

282 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Skrwy 
Lewej 
(PLH140051) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123516
08  

DU/rok/2021/p
ozycja/2050  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123255
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1314  

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
13  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1270  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12351608
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351608
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351608
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2050
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2050
https://legislacja.gov.pl/projekt/12325551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12325551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12325551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12325551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12325551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12325551
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1314
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1314
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1314
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1314
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322813
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322813
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322813
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322813
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322813
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322813
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1270
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1270
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1270
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1270


 
 
 
 
 
 
 
 

położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

279 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łęg 
Zdzieszowicki 
(PLH160011) 
 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
14  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1261  

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
15  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1276  

277 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 

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

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

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 
Marta Rzemieniuk – 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1356  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12322814
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322814
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322814
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322814
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322814
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322814
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1261
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1261
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1261
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1261
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322815
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322815
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322815
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322815
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322815
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322815
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1276
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1276
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1276
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1276
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322816
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322816
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322816
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322816
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1356
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1356
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1356
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1356


sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jasiołka 
(PLH180011) 
 

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

nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

123228
16  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
17  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1323  

275 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kościół w Dydni 
(PLH180034) 
 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
18  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1264  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12322816
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12322818
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322818
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322818
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1264
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1264
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1264
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1264


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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
20  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1260  

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
21  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1397  

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 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
23  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1333  
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zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 
położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

wśród podmiotów i osób, na 
które oddziałuje akt 
normatywny. 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
21  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1397  

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
24  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1291  

269 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 późn. zm.), wyznaczane etapowo. 
Pierwszym etapem prac jest 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 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
25  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1290  
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Bytowskie 
Jeziora 
Lobeliowe 
(PLH220005) 
 

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

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

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
26  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1306  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
27  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1271  

266 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jezioro 
Woszczelskie 
(PLH280034) 
 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123228
29  

DU/rok/2021/p
ozycja/1279  

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
30  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1267  

264 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jezioro Lubie 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 przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
31  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1315  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12322829
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322829
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322829
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12322830
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322830
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322830
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322830
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322830
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1267
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1267
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1267
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1267
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322831
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322831
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322831
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322831
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322831
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322831
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1315
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1315
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1315
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1315


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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
32  

 

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 późn. zm.), wyznaczane etapowo. 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
33  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1318  

261 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Barcińsko-

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/103  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12322832
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322832
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322832
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322832
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12322903
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12322903
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322903
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/103
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/103
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/103
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/103


Gąsawska 
(PLH040028) 

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

na temat samego obszaru, celów 
i przedmiotów jego ochrony 
wśród podmiotów i 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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
61  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/83  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/112  

258 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/130  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Jezioro Gopło 
(PLH040007) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
57  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/128  

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 elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123228
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/124  

255 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/

https://legislacja.gov.pl/projekt/12322857
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322857
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322857
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322857
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322857
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322857
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/128
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/128
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322858
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322858
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/124
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/124
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/124
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/124
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322902
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322902
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322902
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/95
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/95


Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Solniska 
Szubińskie 
(PLH040030) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123229
02  

DU/rok/2022/p
ozycja/95  

254 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kościół w 
Śliwicach 
(PLH040034) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/67  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/169  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12322902
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322902
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322902
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/95
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/95
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322905
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/67
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/67
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/67
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/67
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322907
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322907
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322907
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322907
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322907
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322907
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/169
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/169
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/169
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/169


położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/160  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
09  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/117  

250 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Wydmy Kotliny 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
12  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/104  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12322908
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322908
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322908
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322908
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322908
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322908
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/160
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/160
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/160
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/160
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322909
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322909
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322909
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322909
https://legislacja.gov.pl/projekt/12322909
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Toruńskiej 
(PLH040041) 

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

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

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
13  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/232  

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
14  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/148  

247 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2162  
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2162


obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Kłodawy 
(PLH220007) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
55  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/79  

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
56  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/16  

244 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jar Rzeki Raduni 
(PLH220011) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123229
57  

DU/rok/2022/p
ozycja/12  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
64  

 

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2221  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

241 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Mechowiska 
Sulęczyńskie 
(PLH220017) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
66  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2222  

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
67  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2343  

239 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Pływające 
wyspy pod 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
68  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/4  
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Rekowem 
(PLH220022) 

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

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

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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/77  

237 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Zatoka Pucka i 
Półwysep Helski 
(PLH220032) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/80  

236 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
03  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Stropnej 
(PLH220037) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2207  

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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/11  

233 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Widowo 
(PLH220054) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123230
06  

DU/rok/2021/p
ozycja/2230  

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2196  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
08  
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kustaw.gov.pl/
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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 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
09  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/86  

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 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/10  

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, 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 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
12  
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kustaw.gov.pl/
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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. 

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
17  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1411  

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
18  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1399  

225 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
19  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1361  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Słowińska 
(PLH220023) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
20  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1396  

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
22  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1400  

222 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 
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Klimatu i 
Środowiska  
w sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Trzy Młyny 
(PLH220029) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123229
23  

DU/rok/2021/p
ozycja/1402  

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 
Przyrody 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
24  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1410  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
25  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
26  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1348  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
27  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1418  

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 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
28  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1378  
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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. 

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

216 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Klify i Rafy 
Kamienne 
Orłowa 
(PLH220105) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123229
29  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1367  
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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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
14  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/70  
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rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
15  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Uroczyska 
Borów 
Dolnośląskich 
(PLH020072) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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. 

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

IV kwartał 
2020 r. 

  

212 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Stawy 
Karpnickie 
(PLH020075) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
18  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2136  
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rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Źródło 
Pijawnika 
(PLH020076) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123230
22  

DU/rok/2021/p
ozycja/2108  
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Ministra  
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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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
25  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2078  

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
26  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2128  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
29  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2246  

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
30  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2208  

206 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 późn. zm.), wyznaczane etapowo. 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, 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 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
31  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/41  
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Niemczańskie 
(PLH020082) 

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

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

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2061  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
52  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2135  

203 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/73  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Pieńska Dolina 
Nysy Łużyckiej 
(PLH020086) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2210  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
55  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2025  

200 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/

https://legislacja.gov.pl/projekt/12323054
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12323055
https://legislacja.gov.pl/projekt/12323055
https://legislacja.gov.pl/projekt/12323055
https://legislacja.gov.pl/projekt/12323055
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2025
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2025
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2025
https://legislacja.gov.pl/projekt/12323056
https://legislacja.gov.pl/projekt/12323056
https://legislacja.gov.pl/projekt/12323056
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2116
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2116


Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Kiełczyn 
(PLH020099) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123230
56  

DU/rok/2021/p
ozycja/2116  

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 późn. zm.), wyznaczane etapowo. 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
57  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2094  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2188  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
60  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2353  

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 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
63  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/6  

195 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Trzcińskie 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
64  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2034  
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Mokradła 
(PLH020105) 

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

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

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2060  

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 elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
66  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2020  

192 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
19  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/388  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Jeleniewo 
(PLH200001) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

191 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja Suwalska 
(PLH200003) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
20  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/349  

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
23  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/362  

189 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja w Dolinie 
Górnej Narwi 
(PLH200010) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123230
27  

DU/rok/2022/p
ozycja/409  

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. 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
50  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/351  

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/254  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
62  

 

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
67  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/341  

184 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Mokradła 
Kolneńskie  

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
73  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/357  
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/357


i Kurpiowskie 
(PLH200020)  

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

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

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. 

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
76  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/251  

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
79  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/237  

181 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

IV kwartał 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123230
80  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/279  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina Pisy 
(PLH200023) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
50  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1580  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1677  

178 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 
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.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowiska 
Sułowskie 
(PLH080029) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123368
52  

DU/rok/2021/p
ozycja/1589  

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1606  

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 wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
54  
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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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
55  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1584  

174 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jeziora 
Gościmskie 
(PLH080036) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
56  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1662  

173 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łęgi nad Nysą 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
57  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1620  
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Łużycką 
(PLH080038) 

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

na temat samego obszaru, 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 elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1645  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1600  

170 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1183  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Małomickie Łęgi 
(PLH080046) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
63  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1036  

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1055  

167 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jeziora Brodzkie 
(PLH080052) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123368
66  

DU/rok/2022/p
ozycja/1023  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
67  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1034  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
68  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/995  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
69  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1178  

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
70  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1146  

162 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Lubski Łęg 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
71  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1011  
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1011
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1011
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1011
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1011


Śnieżycowy 
(PLH080065) 

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

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

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
72  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1042  

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
73  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1160  

159 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
74  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1022  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Dąbrowy 
Gubińskie 
(PLH080069) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
75  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1044  

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 późn. zm.), wyznaczane etapowo. 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123368
76  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1149  

156 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Rynna Jezior 
Torzymskich 
(PLH080073) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123368
77  

DU/rok/2022/p
ozycja/1082  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2096  

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
04  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336877
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336877
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336877
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1082
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1082
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336903
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336903
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336903
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336903
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336903
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336903
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2096
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2096
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2096
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2096
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336904
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336904
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336904
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336904
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336904
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336904


położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

153 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dobryń 
(PLH060004) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
05  

 

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
06  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/rok/2019/pozyc
ja/2053  

151 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Jeziora 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2169  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336905
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336906
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336906
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336906
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336906
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336906
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336906
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/2053
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/2053
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/2053
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/2053
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336907
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336907
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336907
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336907
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336907
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336907
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2169
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2169
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2169
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2169


Uściwierskie 
(PLH060009) 

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

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

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1935  

149 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Płaskowyż 
Nałęczowski 
(PLH060015) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
09  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2189  

148 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2085  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336908
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336908
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2085


obszaru 
ochrony siedlisk 
Roztocze 
Środkowe 
(PLH060017) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
50  

 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2043  

145 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336950
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12336952
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2084
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2084


Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dobromyśl 
(PLH060033) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123369
52  

DU/rok/2021/p
ozycja/2084  

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
53  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2211  

143 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Zachodniowo-
łyńska Dolina 
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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2218  
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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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
57  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2001  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2045  

140 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Lasy 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2261  
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Sobiborskie 
(PLH060043) 

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

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

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
60  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2063  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
61  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2107  

137 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2104  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336960
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336960
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336960
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336960
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2063
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2104
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2104
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2104
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2104


obszaru 
ochrony siedlisk 
Bachus 
(PLH060056) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 późn. zm.), wyznaczane etapowo. 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123369
63  

 

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123384
55  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/990  
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rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336963
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336963
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/910


Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Podziemia 
Tarnogórsko-
Bytomskie 
(PLH240003) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123384
56  

DU/rok/2022/p
ozycja/910  
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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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123384
57  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/832  

132 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Olsztyńsko-
Mirowska 
(PLH240015) 

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/961  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/966  

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 elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1016  

129 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko przy 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/809  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338501
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338501
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338501
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338501
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338501
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338501
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/966
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/966
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/966
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/966
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338502
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338502
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338502
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338502
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338502
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338502
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1016
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1016
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1016
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1016
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338503
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338503
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338503
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338503
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338503
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338503
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/809
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/809
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/809
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/809


Dolinie Kocinki 
(PLH240025) 

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

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

128 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Przełom Warty 
koło Mstowa 
(PLH240026) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/993  

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/866  

126 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/968  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338504
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338504
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338504
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338504
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338504
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338504
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/993
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/993
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/993
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12338505
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338505
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338505
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338505
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338505
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338505
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/866
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/866
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/866
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/866
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338506
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338506
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338506
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338506
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338506
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338506
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/968
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/968
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/968
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/968


obszaru 
ochrony siedlisk 
Białka Lelowska 
(PLH240031) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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. 

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/976  

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. 

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/925  

123 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338507
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Bagno Bruch 
koło Pyrzowic 
(PLH240035) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123385
13  

DU/rok/2022/p
ozycja/831  

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
14  

 

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
15  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/992  
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położenie, 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. 

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
16  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/908  

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
17  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/980  

118 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Łąki w 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
18  
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kustaw.gov.pl/
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Jaworznie 
(PLH240042) 

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

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

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/325  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/384  

115 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na 
swoją specyfikę są, zgodnie z ustawą z dnia 16 
kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 
r. 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 
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Zarządzania Zasobami 
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Wzgórza 
Chęcińsko-
Kieleckie 
(PLH260041) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 
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egislacja
.gov.pl/
projekt/
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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 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. 
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.gov.pl/
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112 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dolina 
Warkocza 
(PLH260021) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 
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rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Góry Pieprzowe 
(PLH260022) 

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 
zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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. 
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 elektronicznej 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. 
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egislacja
.gov.pl/
projekt/
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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. 
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107 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
61  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/344  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338559
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12338561
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/344
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/344
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/344
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/344


Jeleniowska 
(PLH260028) 

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

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

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/250  

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
63  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/315  

104 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
64  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/288  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Przełom 
Lubrzanki 
(PLH260037) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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. 

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
65  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/1101  

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/320  

101 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Buczyna 
Janinowska 
(PLH100017) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123370
02  

DU/rok/2022/p
ozycja/297  

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/296  

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/330  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12337002
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337002
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337002
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/297
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/297
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337003
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/296
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/296
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/296
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/296
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337004
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337004
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337004
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337004
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337004
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337004
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/330
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/330
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/330
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/330


położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/319  

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/272  

96 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Dąbrowy w 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/331  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12337005
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337005
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337005
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337005
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337005
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337005
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/319
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/319
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/319
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/319
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337006
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337006
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337006
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337006
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337006
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337006
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/272
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/272
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/272
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/272
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337007
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337007
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337007
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337007
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337007
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337007
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/331
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/331
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/331
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/331


Marianku 
(PLH100027)  

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

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

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/15  

94 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Wielkopole - 
Jodły pod 
Czartorią 
(PLH100031) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
09  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/242  

93 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/249  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12337008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337008
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337008
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/15
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/15
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12337009
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/242
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/242
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/242
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12337010
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337010
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337010
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337010
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337010
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337010
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/249
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/249
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/249
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/249


obszaru 
ochrony siedlisk 
Silne Błota 
(PLH100032) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
12  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/226  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123370
13  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/323  

90 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Szczypiorniak i 
Kowaliki 
(PLH100033) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123370
11  

DU/rok/2022/p
ozycja/324  

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123374
57  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/602  

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 elektronicznej bazy danych, w której 
zebrane są wszystkie dostępne informacje na 
temat przekazywanych obszarów, w tym m.in. ich: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123374
58  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/600  
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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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123374
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/620  

86 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Bagno 
Chlebowo 
(PLH300016) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123374
60  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/626  

85 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Poligon w 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123375
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/601  
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Okonku 
(PLH30021) 

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

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123375
09  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/595  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123375
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/611  

82 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123376
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/610  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Międzychodzko-
Sierakowska 
(PLH300032) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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 członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123376
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/590  

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123376
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/624  

79 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Zamorze 
Pniewskie 
(PLH300036) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123376
06  

DU/rok/2022/p
ozycja/594  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123376
04  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/603  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123376
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/612  
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/612
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/612


położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123376
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/657  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123385
19  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/891  

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 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
02  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/399  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12337605
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337605
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337605
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337605
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337605
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337605
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/657
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/657
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/657
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/657
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338519
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338519
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338519
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338519
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338519
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338519
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/891
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/891
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/891
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/891
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338602
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338602
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338602
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338602
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338602
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338602
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/399
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/399
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/399
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/399


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

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

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 późn. zm.), wyznaczane etapowo. 
Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/312  

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/404  

71 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
06  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/326  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338603
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338603
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338603
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338603
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338603
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338603
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/312
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/312
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/312
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/312
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338605
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338605
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338605
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338605
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338605
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338605
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/404
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/404
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/404
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/404
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338606
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338606
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338606
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338606
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338606
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338606
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/326
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/326
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/326
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/326


obszaru 
ochrony siedlisk 
Grądy w 
Czerniejewie 
(PLH300049) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
50  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/255  

69 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Grądy Bytyńskie 
(PLH300051) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/289  

68 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/

https://dzienni
kustaw.gov.pl/

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338650
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338650
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Uroczyska 
Kujańskie 
(PLH300052) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123386
53  

DU/rok/2022/p
ozycja/346  

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 elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/394  

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: 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
55  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/389  
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położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

65 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Buczyna w 
Długiej Goślinie 
(PLH300056) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
56  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/313  

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
59  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/307  

63 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Uroczyska 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
60  
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Puszczy Zielonki 
(PLH300058) 

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

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

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
61  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/443  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
62  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/225  

60 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
63  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/333  
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Jezioro Karaś 
(PLH280003) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

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. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
66  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/287  

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, 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
67  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/400  

57 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Rzeka Pasłęka 
(PLH280006) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123386
68  

DU/rok/2022/p
ozycja/424  

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 etapem prac jest przygotowanie przez 
kraj członkowski listy proponowanych obszarów 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
69  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/398  

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
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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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
71  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/328  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
72  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/327  

52 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Doliny Erozyjne 
Wysoczyzny 

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

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

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123386
73  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/347  
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Elbląskiej 
(PLH280029) 

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

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

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 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123387
00  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/304  

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123387
01  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/373  

49 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 

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

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

I kwartał 
2021 r. 
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egislacja
.gov.pl/
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123387
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obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja 
Radomno 
(PLH280035) 

przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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 

48 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Torfowisko 
Zocie 
(PLH280037) 

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123387
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/306  

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 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123387
05  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/294  

46 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  

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

Wprowadzenie regulacji 
skutkować będzie 
udogodnieniami dla 

Małgorzata Golińska – 
Sekretarz Stanu 
 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
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Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Ostoja Piska 
(PLH280048) 

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

zainteresowanych podmiotów w 
zakresie odbioru zawartych w 
nim treści przez eliminacje 
wątpliwości i niejasności w 
odniesieniu do celów i 
przedmiotów ochrony danego 
obszaru Natura 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 

projekt/
123387
06  

DU/rok/2022/p
ozycja/418  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123387
07  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/370  

44 2020.11.12 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie  
specjalnego 
obszaru 
ochrony siedlisk 
Mazurska 
Ostoja Żółwia 
Baranowo 
(PLH280055) 

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

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

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123387
08  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/397  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338706
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338706
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338706
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/418
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/418
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338707
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338707
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338707
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338707
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338707
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338707
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/370
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/370
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/370
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/370
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338708
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338708
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338708
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338708
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338708
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338708
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/397
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/397
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/397
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/397


położenie, powierzchnia, przedmioty ochrony i 
granice. 

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 
mających znaczenie dla Wspólnoty, która po 
przeprowadzeniu opiniowania z właściwymi 
miejscowo radami gmin oraz uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej 
(art. 27). Przekazanie proponowanych obszarów 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123387
09  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/278  

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 
odbywa się przez przesłanie do Komisji 
Europejskiej elektronicznej 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123387
10  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/303  

41 2020.11.09 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
systemu 
informatyczneg
o Inspekcji 
Ochrony 

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 

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 

Jacek Ozdoba — Sekretarz 
Stanu 
 
Marek Chibowski – p.o. 
Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
 
Hanna Kończal — Dyrektor 
Departamentu Inspekcji 

1 stycznia 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123404
54  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/2020/2386  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338709
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338709
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338709
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338709
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338709
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338709
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/278
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/278
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/278
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/278
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338710
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338710
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338710
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338710
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338710
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338710
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/303
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/303
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/303
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/303
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340454
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340454
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340454
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340454
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340454
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340454
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2386
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2386
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2386


Środowiska 
„Ekoinfonet" 

Środowiska w sprawie systemu informatycznego 
Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet" 

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 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123401
51  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/2020/2067  

39 2020.11.03 Projekt 
rozporządzenia  
Ministra 
Klimatu  
i Środowiska w 
sprawie zakresu 
i wzoru 

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 gospodarki zużytym 
sprzętem, który jest podstawą do sporządzenia 
corocznej informacji do Komisji Europejskiej. 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123450
03  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1461  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12340151
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340151
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340151
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340151
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340151
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340151
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2067
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2067
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2067
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345003
https://legislacja.gov.pl/projekt/12345003
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1461
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1461
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1461
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1461


rocznego 
raportu o 
funkcjonowaniu 
systemu 
gospodarki 
zużytym 
sprzętem 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123404
57  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/2020/2279  

37 2020.10.31 
2021.11.15  
(wprowadze
nie 
informacji o 
rezygnacji z 
procedowa-
nia 
projektu) 

Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wymagań 
dotyczących 
wyników 
pomiarów 
poziomów pól 
elektromagnety
cznych w 
środowisku 

Celem rozporządzenia jest  ujednolicenie  wyników  
pomiarów  poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku pochodzących od stacji 
elektroenergetycznych lub  napowietrznych  linii  
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 

Zaproponowany w 
rozporządzeniu zakres wyników 
pomiarów będzie stanowić 
skuteczne narzędzie w realizacji 
zadań organów ochrony 
środowiska, a przede wszystkim  
umożliwi  Inspekcji Ochrony 
Środowiska  wykonywanie  
analizy  ryzyka  pod  kątem  
zapewnienia  prowadzenia  
pomiarów  kontrolnych  w  
miejscach  najbardziej  
narażonych  na  występowanie  
ponadnormatywnych  poziomów  
pól elektromagnetycznych 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Katarzyna Szadkowska-
Piergies -Zastępca 
Dyrektora Departamentu 
Instrumentów 
Środowiskowych 
 

31.12.2020 
r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123430
53  

2021.11.10 r. 
podjęto 
decyzję o 
rezygnacji z 
prac nad 
projektem. 
Przyczyną 
rezygnacji z 
prac jest m.in. 
to, ze pomiary 
pól 
elektromagnet
ycznych są 
realizowane 
zgodnie z 
procedurami 
systemu 
zarządzania 
zatwierdzonym
i przez Polskie 
Centrum 
Akredytacji 
oraz zgodnie z 
wytycznymi 
określonymi 
przedmiotowo 
w zakresie 
spraw, które są 
uregulowane w 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12340457
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340457
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340457
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340457
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340457
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340457
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2279
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2279
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2279
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343053
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343053
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343053
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343053
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343053
https://legislacja.gov.pl/projekt/12343053


rozporządzeniu 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
sposobów 
sprawdzania 
dotrzymania 
dopuszczalnyc
h poziomów 
pól 
elektromagnet
ycznych w 
środowisku z 
dnia 17 lutego 
2020 r. 
Pomiary pól 
elektromagnet
ycznych są 
realizowane 
bezpośrednio 
przez 
akredytowane 
laboratoria 
badawcze, 
które posiadają 
wdrożony 
system 
zarządzania 
zgodny z 
wymaganiami 
normy PN-EN 
ISO/IEC 
17025:2018-02 
potwierdzony 
certyfikatem 
akredytacji 
laboratorium 
badawczego.  
Realizowane  
obecnie 
działania w 
tym zakresie są 
istotnym 
czynnikiem 
mającym na 
celu 



harmonizację 
w procesach 
zapewniającyc
h ważność 
wyników 
pomiarów pól 
elektromagnet
ycznych oraz 
przydatność do 
stosowania w 
procesach 
decyzyjnych 
przez organy 
kontrolne, 
inspekcyjne 
oraz 
regulacyjne 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123407
54  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/2020/2246  

35 2020.10.31 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie zakresu 
i sposobu 
prowadzenia 
okresowych 
badań 
poziomów pól 
elektromagnety
cznych 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 
elektromagnetycznych w środowisku w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska 
 

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 
analizę dotychczasowego 
monitoringu pól 
elektromagnetycznych. 
Skoncentrowano się na 
rozszerzeniu sieci monitoringu pól 
elektromagnetycznych w 
miejscach potencjalnie 

Anna Katarzyna Wiech - 
Dyrektor Departamentu 
Monitoringu Środowiska  
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
 

IV kwartał 
2020 r.  
 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123397
50  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/2020/2311  
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największego narażenia na 
promieniowanie 
elektromagnetyczne w miejscach 
dostępnych dla ludności 
 

34 2020.10.31 
2021.01.12 
(wprowadze
-nie 
informacji o 
rezygnacji z 
procedowan
ia 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.  
 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123332
51  

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 
eksperymentaln
e 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 

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

IV kwartał 
2020 r.  
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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  

32 2020.10.31 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
sposobu 
ustalania 
bezpiecznej 
odległości od 
zakładów 
stwarzających 
zagrożenie 
wystąpienia 
poważnej awarii 
przemysłowej  
 

Wypełnienie delegacji ustawowej art. 73a ustawy – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1396, z późn. zm.)  
 
 

Projektowane przepisy mają na 
celu zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony ludzi i 
środowiska przed  
skutkami poważnych awarii 
przemysłowych poprzez 
wdrożenie odpowiedniej 
procedury dotyczącej sposobu 
uwzględnienia zagrożeń 
poważnymi awariami w 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  
 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 
 
Maciej Mucha - Dyrektor 
Departamentu 
Instrumentów 
Środowiskowych 
 
Hanna Kończal - Dyrektor 
Departamentu Inspekcji  
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska  
 

II połowa 
2021 r.  

  

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123468
00  

 

30 2020.10.31 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
sposobu 

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 

Piotr Dziadzio – 
Podsekretarz Stanu 

 
Paweł Pikus - Dyrektor 
Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu 

Listopad 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123398
02  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/2020/2009  
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2009


pobierania 
opłaty mocowej 

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 
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 
elektroenergety
cznego 

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.);  

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”) 

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 
bramki dla 
międzystrefowego rynku 
dnia bieżącego, z założeniem 
monitorowania uczestników 
rynku pod kątem 

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

Listopad 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123398
03  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/rok/2020/pozyc
ja/2026  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12339803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339803
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339803
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2026
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2026
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2026
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2026


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; 

8) 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 

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, 

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

Listopad 
2020 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123398
05  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/rok/2020/pozyc
ja/2053  
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regulowanym zatwierdzonym przez Prezesa URE na 
podstawie uzasadnionych planowanych kosztów i 
zwrotu z WRA, w którym 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 

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 
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 

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 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z 

Celem rozporządzenia jest 
określenie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesów 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów 

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

01.03.2021 
r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123567
54  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12356754
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12356754
https://legislacja.gov.pl/projekt/12356754
https://legislacja.gov.pl/projekt/12356754
https://legislacja.gov.pl/projekt/12356754


mechaniczno-
biologicznego  
przetwarzania 
niesegregowa-
nych 
(zmieszanych) 
odpadów 
komunalnych 

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 

komunalnych oraz wymagań dla 
odpadów, które powstały z tych 
procesów, w tym dla stabilizatu, 
który powinien być poddany 
unieszkodliwianiu przez 
składowanie na składowisku 
odpadów 

26 2020.10.31 
2021.04.19 
(zmiana 
wpisu) 

Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i  
Środowiska w 
sprawie 
obliczania 
poziomów 
przygotowania 
do ponownego 
użycia 
i recyklingu 
odpadów 
komunalnych 

Przepisy Unii Europejskiej 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. 
poziomów 

Wprowadzenie nowego wzoru do 
obliczania poziomu 
przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych oraz określenie 
warunków zaliczania masy 
odpadów komunalnych do masy 
odpadów komunalnych 
przygotowanych do ponownego 
użycia i poddanych recyklingowi 

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

Maj 2021 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 2012 r. 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 
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 

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

Luty 2021 r. 
 

  



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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123388
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2067  

23 2020.10.31 
2021.04.16 
(zmiana 
wpisu) 

Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
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.) 

Zmianie ulegnie nazewnictwo 
frakcji odpadów zbieranych 
selektywnie tj. frakcja „odpadów 
ulegających biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów” zostanie 
zastąpiona terminem 
„bioodpady”. 
Dodatkowo  wychodząc 
naprzeciw zgłaszanym uwagom 
Jednostek Samorządu 
Terytorialnego zaproponowano 
przepis, który umożliwi 
dostosowanie pojemników na 
odpady przez oznaczanie ich 
odpowiednim napisem oraz 
pokrycie kolorem tylko w części 
nie mniejszej niż 30% 
zewnętrznej powierzchni 
pojemników, co wpłynie na 
znaczne ograniczenie kosztów 
gmin związanych z koniecznością 
wymiany pojemników, na nowe 
w odpowiednich kolorach (co jest 
wymagane w aktualnie 
obowiązującym rozporządzeniu) 

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

Maj/ 
czerwiec 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123407
01  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/rok/2021/pozyc
ja/906  

22 2020.10.31 Projekt 
rozporządzenia 

Podczas prac nad Strategią postępowania z 
komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-

Celem zmiany jest 
doprecyzowanie przepisów 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu 

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
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Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie 
komunalnych 
osadów 
ściekowych 

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 

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 

 
Marzena Berezowska - 
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 

.gov.pl/
projekt/
123407
00  

DU/rok/2022/p
ozycja/89  

21 2020.10.31 
2022.10.25 
– 
wprowadze-
nie 
informacji o 
rezygnacji z 
prac nad 
projektem 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123415
00  

Przepisy 
przedmiotowe-
go 
rozporządzenia 
zostały 
wprowadzone 
do ustawy z 29 
października 
2021 r. o 
zmianie ustawy 
o 
odnawialnych 
źródłach 
energii oraz 
niektórych 
innych ustaw 
(Dz. U. poz. 
2376). 
Ponadto, 
upoważnienie 
ustawowe do 
wydania tego 
rozporządzenia 
również 
zostało 
usunięte w 
ustawie o 
odnawialnych 
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źródłach 
energii z dnia 
20 lutego 2015 
r. 
(Dz. U. z 2021 
r. poz. 610) 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123414
50  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2022/p
ozycja/703  

19 2020.10.31 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra  
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
wymagań 
technicznych, 
warunków 
przyłączenia 
oraz współpracy 
mikroinstalacji z 
systemem 
elektroenergety
-cznym 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123420
54  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/2343  

18 2020.10.31 Projekt 
rozporządzenia  
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska  w 
sprawie 
szczegółowego 
sposobu 
obniżania ilości 
zapasów 
obowiązkowych 

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 zawartych w przepisie art. 12  ustawy z 
dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach 
administracji rządowej oraz niektórych innych 

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 

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

Grudzień 
2020 r. 
/styczeń 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123398
10  

https://www.dzi
ennikustaw.gov.
pl/DU/rok/2021
/pozycja/421  
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/703
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/703
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/703
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342054
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342054
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342054
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342054
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342054
https://legislacja.gov.pl/projekt/12342054
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2343
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2343
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2343
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2343
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339810
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339810
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/421
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/421
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/421
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/421


ropy naftowej 
lub paliw 

ustaw  (Dz. U. poz. 266) a także uszczegółowienie 
przepisów w zakresie składania wniosków o 
obniżenie zapasów interwencyjnych 

postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i 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. 
 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123572
52  

 

16 2020.10.31 Projekt 
rozporządzenia  
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska  w 
sprawie 
systemu 
teleinformatycz
nego 
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 monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 
660, z późn. zm.) 

Wprowadzenie do polskiego 
porządku prawnego jednolitych 
zasad dotyczących sposobu 
oznakowania pistoletów 
wydawczych i dystrybutorów 
wskazujący na rodzaj 
wydawanego paliwa ciekłego 
oraz formułowania i 
udostępniania informacji o 
możliwości tankowania pojazdu 

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

I połowa 
2021 r.  

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123515
51  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1738  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12357252
https://legislacja.gov.pl/projekt/12357252
https://legislacja.gov.pl/projekt/12357252
https://legislacja.gov.pl/projekt/12357252
https://legislacja.gov.pl/projekt/12357252
https://legislacja.gov.pl/projekt/12357252
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351551
https://legislacja.gov.pl/projekt/12351551
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1738
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1738
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1738
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1738


dystrybutorów 
wskazującego 
na rodzaj 
wydawanego 
paliwa ciekłego 
oraz 
formułowania i 
udostępniania 
informacji o 
możliwości 
tankowania 
pojazdu 
samochodoweg
o paliwem 
ciekłym 

samochodowego paliwem 
ciekłym - określenie wzorów 
znaków wykorzystywanych do 
oznakowania oraz miejsc 
umieszczania informacji 

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” — 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”; 

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

II kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123396
56/katal
og/1273
1723#1
273172
3  

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12339656/katalog/12731723#12731723
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339656/katalog/12731723#12731723
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339656/katalog/12731723#12731723
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339656/katalog/12731723#12731723
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339656/katalog/12731723#12731723
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339656/katalog/12731723#12731723
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339656/katalog/12731723#12731723
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339656/katalog/12731723#12731723
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339656/katalog/12731723#12731723
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339656/katalog/12731723#12731723


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 
biokomponen-
tów, metod 
badań jakości 
biokomponen-
tów oraz 
sposobu 
pobierania 
próbek 
biokomponen-
tów 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123443
50  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1707  

11 2020.10.30 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie 
programu 

 Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie 
upoważnienia zawartego w art. 119a ust. 12 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 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 

Uregulowanie wymagań 
odnośnie zawartości Programu 
ochrony środowiska przed 
hałasem ma zapewnić 
porównywalność efektów tych 
programów w poszczególnych 
województwach. Ponadto 

Jacek Ozdoba – Sekretarz 
Stanu  
 
Anna Katarzyna Wiech - 
Dyrektor Departamentu 
Monitoringu Środowiska 
GIOŚ  

I kwartał 
2021 r. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123398
13  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/rok/2021/p
ozycja/1409  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12344350
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344350
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344350
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344350
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344350
https://legislacja.gov.pl/projekt/12344350
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1707
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1707
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1707
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1707
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339813
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339813
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339813
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339813
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339813
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339813
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1409
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1409
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1409
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1409


ochrony 
środowiska 
przed hałasem 

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 

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. 

 

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 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. 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123398
12  

https://dzienni
kustaw.gov.pl/
DU/2021/1325  

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 

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia 
wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. 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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123407
56  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/rok/2021/pozyc
ja/892  

https://legislacja.gov.pl/projekt/12339812
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339812
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339812
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339812
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339812
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339812
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1325
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1325
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1325
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340756
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340756
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340756
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340756
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340756
https://legislacja.gov.pl/projekt/12340756
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/892
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/892
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/892
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/892


budynkami 
mieszkalnymi 
wielorodzinnym
i 

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 
wnioskodawcó
w 

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 składania i 
rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów 
łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i 
wnioskodawców 

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. 

https://l
egislacja
.gov.pl/
projekt/
123397
06  

https://dziennik
ustaw.gov.pl/DU
/rok/2021/pozyc
ja/139  

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 
technologicznyc
h 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 

Hanna Kończal -  Dyrektor 
Departamentu Inspekcji w 
Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska  
 

Grudzień 
2020 r. 
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środowiska, a dla których organy 
ochrony środowiska będą 
wydawały decyzje 
eksploatacyjne. Zmiany 
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 
realizację 
przedsięwzięcia 

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 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 

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 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 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska  
 
Agnieszka Sosnowska -  
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej 

Grudzień 
2020 r. 
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niskoemisyjne-
go 

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 
niskoemisyjne-
go 

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. 
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 

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 zawiera 
podstawowe dane osobowe 
osoby ubiegającej się oraz 
członków jego gospodarstwa 
domowego 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska  
 
Agnieszka Sosnowska -  
Dyrektor Departamentu 
Ochrony Powietrza i Polityki 
Miejskiej 

Grudzień 
2020 r. 
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3 2020.10.14 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra 
Klimatu i 
Środowiska 
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. 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 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  

 

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 

Michał Kurtyka – Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Piotr Sprzączak – Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa  
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 skutków ekonomicznych tej 
zmiany. 
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 
wysokospraw-
nej kogeneracji 
objętej 
wsparciem oraz 
jednostkowych 
wysokości 
premii 
gwarantowanej 
w roku 2021  

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 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 
 

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 
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 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa  
 

31 
października 
2020 r.  
 

  



 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; 



  
 
 

8) koszty kapitału własnego 
wytwórcy energii 
elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji 

1 2020.10.13 Projekt 
rozporządzenia 
Ministra Klimatu i 
Środowiska w 
sprawie wartości 
referencyjnych 
dla nowych i 
znacznie 
zmodernizowany
ch jednostek 
kogeneracji w 
roku 2021  

 

Zgodnie z art. 15 ust. 7 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 października wydaje 
rozporządzenie, w którym określa wartości 
referencyjne niezbędne do przeprowadzenia aukcji 
i naborów na premię kogeneracyjną  
 

Minister właściwy do spraw 
energii określa, wartości 
referencyjne z podziałem 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 

Michał Kurtyka - Minister 
Klimatu i Środowiska 
 
Piotr Sprzączak - Dyrektor 
Departamentu 
Ciepłownictwa  
 

31 
października 
2020 r.  
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