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w sprawie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych oraz zaostrzenia przepisów przy 
zakładaniu ferm norki amerykańskiej, informuję co następuje.

Odnosząc się do wykreślenia gatunku norka amerykańska (Neovison vison) z listy zwierząt 
gospodarskich i uznania jako gatunek inwazyjny obcego informuję uprzejmie, że przepisy ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2007 nr 
133 poz. 921, ze zm.), które wymieniają norkę amerykańską jako zwierzę gospodarskie, są 
w kompetencji ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Odnosząc się do wpisania tego gatunku na listę gatunków inwazyjnych obcych informuję, że 
umieszczenie gatunku na ww. liście, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 
przyrodniczym, jest -  zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.) -  dokonywane w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw rolnictwa. Mając na uwadze konieczność ochrony zasobów przyrody przed potencjalnymi 
ucieczkami osobników norki amerykańskiej z ferm hodowlanych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w 2015 roku zaostrzyło przepisy dotyczące zasad hodowli tego gatunku wprowadzając 
dodatkowe wymogi, które mają na celu ograniczenie ryzyka wydostawania się tych zwierząt do 
środowiska (nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. 
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla 
których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej-, Dz. U. Nr 116, poz. 778 
i z 2015 r. poz. 1516). Ponadto warto mieć na uwadze, że norka amerykańska nie została wpisana na 
unijną listę gatunków inwazyjnych obcych (opublikowanej 13 lipca br., stanowiącej załącznik do



rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmującego wykaz 
inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014).

Ze względu na okoliczności opisane powyżej Minister Środowiska nie planuje prac w zakresie 
wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków inwazyjnych obcych.

Odnosząc się do określenia w przepisach minimalnej odległości ferm norek od zabudowań 
w kontekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), pragnę poinformować, że 
obecnie nie planuje się podjęcia prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie. Niemniej jednak 
należy podkreślić, że funkcjonujący system prawny -  w świetle przepisów 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 2013 r., 
poz. 1235, ze zm.) - zapewnia przeprowadzenie analizy wpływu na środowisko planowanych 
przedsięwzięć, w tym wynikający z lokalizacji ferm norek, zarówno na etapie planistycznym (np. 
uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) jak i w ramach postępowania 
zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które prowadzone jest przed 
uzyskaniem zezwoleń inwestycyjnych.

Odnosząc się do zaostrzenia przepisów prawa odnośnie konieczności uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla każdej - bez względu na skalę produkcji - hodowli norki 
amerykańskiej w Polsce pragnę wskazać, że w bieżącym roku będzie kontynuowany proces 
legislacyjny mający na celu zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 
Celem projektu jest obniżenie kryterium przesądzającego o kwalifikacji chowu/hodowli norek do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. do inwestycji wymagających 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W wyniku przedmiotowej zmiany wszystkie 
fermy norek, które osiągną parametry określone w projektowanej zmianie będą wymagały uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto projektowana zmiana wpłynie również na 
przedsięwzięcia polegające na modyfikacji istniejących ferm, bowiem w takiej sytuacji zmiana 
powodująca zwiększenie obsady o co najmniej projektowany próg każdorazowo będzie wymagała 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W kwestii podjęcia i wsparcia działań mających na celu zwiększenie wpływu i możliwości 
prawnych lokalnego samorządu i społeczności odnośnie podejmowania decyzji dotyczących 
zakładania ferm norek amerykańskich pragnę podkreślić, iż w obecnych uwarunkowaniach prawnych 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia organom samorządowym - przy udziale 
społeczeństwa -  rozstrzyganie o lokalizacji m. in. ferm hodowlanych na terenie gminy. Jest to bardzo 
skuteczne narzędzie, bowiem w świetle art. 80 ust. 2 ww. ustawy niezgodność realizacji 
przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi 
podstawę do odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań, co równoznaczne jest z brakiem 
zgody na realizację przedsięwzięcia.


