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RODO
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.
• Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie planów zadań

ochronnych dla obszarów Natura 2000” w celu przekazywania Państwu informacji o
planowanych spotkaniach, konsultacjach społecznych, informacji o ustanowieniu PZO lub jego
zmianie w okresie obowiązywania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do przekazywania ww. informacji.

• Dane osobowe przekazywane będą do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ul. Wawelska
52/54, 00-922 Warszawa, w której administratorem danych osobowych jest Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska, wyłącznie w celu realizacji procesu opracowywania PZO.

• Przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych
osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, żądanie od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, wniesienie skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

mailto:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl


Historia sieci Natura 2000 w Polsce

• lata 90te – wstępne analizy zasobów siedlisk
• w 2001 r. opracowano na zlecenie Ministerstwa Środowiska 

„Koncepcję sieci Natura 2000 w Polsce”
• w 2004 r. konsultacje z gminami
• w maju 2004 r. przekazano Komisji Europejskiej bardzo okrojoną w 

stosunku do projektu wyjściowego koncepcję sieci obszarów 
siedliskowych Natura 2000

• grudzień 2004 - propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 
w Polsce – „Shadow List” (OTOP, WWF, KP, PTOP „Salamandra”)

• w kwietniu 2006 r. tzw. letter of formal notice od KE do rządu RP
• w grudniu 2007 r. Komisja wniosła do Trybunału skargę o 

niewystarczające wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków 
przez Polskę

• dalsze prace nad Shadow List (2006, 2008, 2010, 2012, 2013)



Historia sieci Natura 2000 w Polsce

• do końca 2008 r. rząd RP wyznaczył w drodze rozp. 141 „OSO” oraz 
wysłał do KE 364 propozycje „SOO”, które zostały zatwierdzone 
przez KE

• 2008/2009 - badania terenowe (WZS), konsultacje społeczne
• w październiku 2009 r. Minister Środowiska przesłał do KE listę 454 

nowych obszarów i 77 powiększeń obszarów już istniejących - w 
rezultacie siedliskowa część sieci wzrosła do 823 obszarów, 
pokrywając ok. 11% powierzchni lądowej Polski

• zostaje wycofana skarga z ETS
• 24-25 marca 2010 r. w Warszawie odbyło się Bilateralne Seminarium 

Biogeograficzne - wskazano konieczność uzupełnień
• w październiku 2012 r. została wysłana do KE lista uzupełniająca sieć 

obszarów Natura 2000 w Polsce
Skąd Rudniańskie Modraszki-Kajasówka?



Shadow List 2008

• Propozycja z Shadow List 2008 autorstwa Klubu Przyrodników i 
PTOP Salamandra (marzec 2008)

• Rudniańskie Modraszki - 2096.31 ha

• Przedmioty ochrony:

murawy kserotermiczne traszka grzebieniasta

wapienne ściany skalne poczwarówka zwężona

żyzne buczyny modraszek teleius

grąd środkowoeuropejski modraszek nausithous

„UWAGA! TEN FORMULARZ ZAWIERA TYLKO PODSTAWOWE INFORMACJE. PEŁNY 
SDF OPRACUJE MINISTERSTWO ŚRODOWISKA.”





Wojewódzki Zespół Specjalistyczny

• Weryfikacja Shadow List na zlecenie Ministerstwa Środowiska

(październik 2008)

• Rudniańskie Modraszki-Kajasówka – 476,24 ha

• Przedmioty ochrony:

murawy kserotermiczne

łąki świeże użytkowane ekstensywnie

modraszek teleius

modraszek nausithous





Ekspertyza WZS

prof. dr hab. Michał Woyciechowski z zespołem z Uniwersytetu

Jagiellońskiego

• Przegląd danych literaturowych

• Własne badania terenowe

• weryfikacja danych archiwalnych, o występowaniu populacji

gatunków i ich siedlisk, z punktowym wyznaczeniem zasięgu ich

ostoi techniką GPS;

• zidentyfikowanie i opisanie łąkowych siedlisk przyrodniczych;

• ocena stanu zachowania populacji gatunków ze wskazaniem

istniejących i potencjalnych zagrożeń;

• zweryfikowanie granicy zasięgów występowania populacji

gatunków;

• wyznaczenie granic zasięgów populacji gatunków i ich siedlisk;

• wyznaczenie granic obszarów Natura 2000



Ekspertyza WZS



Ekspertyza WZS





Ekspertyza WZS







Konsultacje społeczne

Spotkania informacyjno–konsultacyjne dla obszarów:
„Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy”, „Łąki Nowohuckie”,
„Skawiński obszar łąkowy”, „Rudniańskie Modraszki –
Kajasówka”:

•5 września 2008, Kraków
•21, 22, 25 maja 2009  - dni otwarte RDOŚ Natura 2000
•27 maja 2009, Kraków



Opiniowanie przez Rady Gmin

Uchwała nr XXXVI/471/09 Rady Gminy 
Czernichów z dnia 29 maja 2009 r.

Opinia do projektowanego na terenie gminy Czernichów 
specjalnego obszaru ochrony Rudniańskie Modraszki – Kajasówka

•Rada Gminy Czernichów opiniuje pozytywnie planowane działania ochronne i formy
ochrony w odniesieniu do wyznaczonego na szkicu mapowym (zał. 1b) fragmentu o
powierzchni około 370 ha projektowanego na terenie gminy Czernichów specjalnego
obszaru ochrony Rudniańskie Modraszki–Kajasówka,. Utworzenie tego obszaru w celu
zapewnienia ochrony siedlisk: murawy kserotermiczne oraz niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie, pozwoli na zachowanie terenów cennych przyrodniczo we
właściwym stanie, co ma ogromne znaczenie dla bioróżnorodności. Ten fragment obszaru
nie jest zlokalizowany w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych i nie koliduje z innymi
funkcjami użytkowymi.



Opiniowanie przez Rady Gmin

Uchwała nr XXXVI/471/09 Rady Gminy 
Czernichów z dnia 29 maja 2009 r.

W odniesieniu do pozostałej, liczącej około 100 ha części projektowanego obszaru opinia
jest negatywna. Rada Gminy Czernichów stoi na stanowisku, iż należy zmniejszyć
planowany do objęcia ochroną obszar o pas terenu szerokości ok. 500 m wzdłuż
zachodniej granicy projektowanego obszaru, zgodnie ze szkicem mapowym (zał. 1b),
począwszy od drogi powiatowej nr K2184 Przeginia Duchowna - Nowa Wieś Szlachecka, w
kierunku południowym, do wyznaczonej w projekcie południowej granicy obszaru. W
północno zachodniej części fragment ten bezpośrednio sąsiaduje z terenami
zurbanizowanymi, ponadto w znacznej części tego fragmentu projektowanego obszaru
znajdują się grunty użytkowane rolniczo, w tym intensywnie uprawiane grunty orne, a
także działki zalesione. Tego typu użytkowanie i zagospodarowanie gruntów nie sprzyja
rozwojowi i utrzymaniu populacji motyli, których siedliska mają być przedmiotem
ochrony w projektowanym SOO Rudniańskie Modraszki– Kajasówka.



Opiniowanie przez Rady Gmin



Ostateczne granice - 447,24 ha

• Obszar znalazł się 

na liście obszarów 

siedliskowych 

przekazanych w 

październiku 2009 

do KE

• Decyzja KE           

z 10 stycznia 2011



Ostateczne granice





Przedmioty ochrony - dane aktualne

• murawy kserotermiczne 1,92 ha

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 29,6 ha
• łąki świeże użytkowane ekstensywnie 7,27 ha
• modraszek teleius
• modraszek nausithous
• czerwończyk nieparek









Czy jest możliwa korekta granicy?
• Postępowanie w przedmiocie utworzenia obszaru Natura 2000/zmiany 

jego granic nie jest postępowaniem administracyjnym, a jedynie swoistym 
procesem legislacyjnym i jako taka nie podlega kontroli sądownictwa 
administracyjnego.

• Zmiana granic wyznaczonego obszaru Natura 2000 jest możliwa wyłącznie 
gdy jest to uzasadnione naturalnymi zmianami stwierdzonymi w wyniku 
monitoringu i nadzoru oraz po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

• Jedynym branym przez Komisję Europejską kryterium wyznaczania 
obszarów Natura 2000 i zmiany ich granic jest kryterium naukowe, a 
przyczyny społeczno-ekonomiczne nie mogą być podstawą do powyższych 
działań.

• Korekta przebiegu granicy (powiększenie / pomniejszenie) jest 
dopuszczalna tylko w przypadkach likwidacji błędów (np. błędy 
rysownicze, przedmiot ochrony poza granicami, przedmiot ochrony nie 
występował na danym terenie) lub nowe dane przyrodnicze, uzasadniające 
zmianę.



Czy jest możliwa korekta granicy?
• Konieczność korekty granic obszaru jest z reguły analizowana w ramach 

sporządzania dokumentacji planu zadań ochronnych (PZO).

• Wnioski obywateli lub instytucji powinny być składane do RDOŚ celem 
analizy zasadności ich wprowadzenia.

• W przypadku gdy prośba zostanie uznana przez sprawującego nadzór nad 
obszarem za zasadną, powinna zostać przekazana przez ten organ do 
GDOŚ w formie wniosku wraz z załącznikami (np. dane naukowe, 
ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze, wyniki prowadzonego 
monitoringu,  opinie ekspertów)

• Termin przekazania do GDOŚ wniosków o korekty granic obszarów upływa 
15 lutego danego roku.



Czy jest możliwa korekta granicy?
• GDOŚ analizuje dokumentację dokonując ostatecznej weryfikacji.

• W okresie luty-marzec GDOŚ dokonuje weryfikacji wniosku złożonego 
przez sprawującego nadzór nad obszarem. 

• Od marca do maja danego roku GDOŚ dokonuje opiniowania zmian z 
właściwymi miejscowo radami gmin.

• Po etapie opiniowania z właściwymi radami gmin, skorygowane obszary 
będą podlegały uzgodnieniom wewnątrz i międzyresortowym w celu 
uzyskania akceptacji Rady Ministrów, a następnie zostaną przekazane do 
Komisji Europejskiej do 30 września danego roku

• Po akceptacji korekt przez Radę Ministrów baza danych zostanie 
przekazana do Komisji Europejskiej. 

• Etapem kończącym procedurę jest akceptacja Komisji Europejskiej w 
formie decyzji. 



Zmiana granic obszaru – Wyrok ETS
• Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem z 19 października 2017 r. w sprawie 

C-281/16 stwierdził nieważność decyzji KE zatwierdzającej obszary Natura 
2000 w atlantyckim regionie biogeograficznym, w zakresie w jakim decyzja 
ta zmniejszała obszar Haringvliet (NL 1000015) w Holandii.

• Holandia zgłosiła do Komisji Europejskiej obszar Haringvliet (NL 1000015), 
a w jego granicach – polder Leenheeren o powierzchni około 110 ha. 
Polder Leenheeren obejmował grunty rolne i nie występowały na nim 
siedliska przyrodnicze ani gatunki chronione; jednak włączono go do 
obszaru Natura 2000 przewidując że zostanie on docelowo 
„odpolderowany” i przekształcony w obszar poddany działaniu pływów 
morskich w celu zwiększenia jego potencjału przyrodniczego. W 2004 r. 
Komisja zatwierdziła obszar Haringvliet (NL 1000015).



Wyrok ETS w sprawie C-281/16
• W 2013 r. Holandia stwierdziła, ze polder Leenheeren nie wykazuje 

wartości dla środowiska naturalnego i że rezygnuje z pierwotnych planów 
unaturalnienia go, ponieważ odtworzenie innych obszarów podmokłych w 
obszarze Natura 2000 jest wystarczające do osiągnięcia celów ochrony. 
Uzasadniła, że rezygnacja z planu odpolerowania podyktowana jest 
względami politycznymi, społecznymi i budżetowymi. Zwróciła się do 
Komisji Europejskiej o zmniejszenie obszaru Natura 2000 Haringvliet przez 
wyłączenie polderu Leenheeren. Komisja zaakceptowała tę propozycję, 
mając na względzie pozytywną ocenę potencjału odtworzeniowego 
istniejącego w innych częściach obszaru Natura 2000 i fakt że 
renaturyzacja została już wdrożona lub jest przewidywana w innych 
miejscach. Komisja stwierdziła, że pierwotną propozycję włączenia polderu 
Leenheeren do TZW Haringvliet należy uznać za „błąd naukowy”. W 2014 r. 
Komisja ujęła w swojej decyzji zatwierdzającej wykaz obszarów Natura 
2000 obszar Haringvliet ze zmniejszoną powierzchnią. Holandia w 2015 r. 
wyznaczyła taki zmniejszony obszar aktem prawa krajowego.



Wyrok ETS w sprawie C-281/16
• Stowarzyszenie Vereniging Hoekschewaards Landschap zaskarżyło jednak 

wyznaczenie zmniejszonego obszaru Haringvliet do sądu krajowego, a ten 
zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym o ważność decyzji KE do Trybunału. 
Trybunał orzekł, że w tej sprawie nie zaistniał „błąd naukowy”, bo sama 
Holandia powołuje się na względy polityczne, społeczne i budżetowe, a 
potencjał polderu Leenheeren do odtworzenia określonych typów siedlisk 
przyrodniczych i gatunków w przypadku przekształcenia tego obszaru 
rolnego w obszar przyrodniczy poddany działaniu pływów morskich jest 
rzeczywisty i nie zniknął. Komisja nie miała więc prawa zmniejszyć obszaru 
Natura 2000.



Wnioski o zmianę granic

• Wyłączenie działek 689/1, 689/2, 689/3 i 689/4 w m. Przeginia Narodowa

• Wyłączenie części działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowań miejscowości Przeginia Duchowna

• Dopuszczenie zabudowy wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 1756/2)

































447,24 ha 401,79 ha



Dziękuję za uwagę

Radosław Koryga – koordynator prac nad projektem PZO

(e-mail: radoslaw.koryga.krakow@rdos.gov.pl, tel. 12 619 81 41).

Kwestiami związanymi z projektem zajmuje się Pani Justyna Ślęzak 

(e-mail:  justyna.slezak.krakow@rdos.gov.pl, tel. 12 619 81 46).
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