
Warszawa, dnia 41Ymaja 2016 r. 

MINISTER SRODOWISKA 

DLP- V .051.11.2016. MD 

Pan 

Urząd Miejski Trzcianki 
ul. Sikorskiego 7 

64-980 Trzcianka 

W odpowiedzi na przekazane stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wpisania norki 

amerykańskiej na listę  gatunków obcych i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zak ładaniu 

ferm norki ameryka ńskiej, uprzejmie informuj ę , na podstawie art .  13 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1195), że uwzględnienie wniosku Rady Miejskiej Trzcianki i pro śby Pana o wpisanie 

norki ameryka ńskiej na listę  gatunków obcych i inwazyjnych obecnie nie jest mo żliwe. W związku 

z tym przedstawiam nast ępuj ące stanowisko. 

Krajowa lista ww. gatunków stanowi za łącznik do rozporz ądzenia Ministra Ś rodowiska 

z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierz ąt gatunków obcych, które w przypadku 

uwolnienia do środowiska przyrodniczego mog ą  zagrozić  gatunkom rodzimym lub siedliskom 

przyrodniczym, Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 

2004 nr 92 poz. 880 z póżn. zm.). Powyższe rozporz ądzenie, a więc także jego zmiany, 

opracowywane jest przez resort środowiska w porozumieniu z ministrem w łaściwym do spraw 

rolnictwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznych spo łeczno ści lokalnych oraz grup 

społecznych, a także z uwagi na udokumentowan ą  szkodliwo ść  norki ameryka ń skiej dla środowiska 

naturalnego, resort środowiska prowadzi ł  w 2014 r. prace nad rozporz ądzeniem uwzgl ędniaj ąc 

w projekcie nowelizacji nork ę  amerykańską . Prace nad projektem zatrzyma ły się  na etapie uzgodnie ń  
międzyresortowych z uwagi na brak porozumienia z resortem rolnictwa w tym zakresie. W toku prac, 

na wniosek resortu rolnictwa, MŚ  przychyli ło się  do odstąpienia od wpisywania norki amerykańskiej 

na przedmiotow ą  listę , pod warunkiem, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaostrzy przepisy 

dotyczące zasad hodowli tego gatunku. W efekcie zosta ło znowelizowane rozporządzenie Ministra 



Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 201.5 r. zosta ło zmienione rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierz ąt 

gospodarskich innych ni ż  te, dla których normy ochrony zosta ły okre ś lone w przepisach Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778 i z 2015 r. poz. 1516). W wyniku nowelizacji tego 

rozporządzenia zosta ły wprowadzone dodatkowe wymogi, które maj ą  na celu ograniczenie ryzyka 

przedostawania si ę  norek z ferm do ś rodowiska przyrodniczego. 
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