W ostatnim czasie napływają do mnie skargi rolników pragnących zalesić grunty na
Obszarach Natura 2000 w ramach działania „ Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013. W skargach tych beneficjenci wskazują na brak możliwości dofinansowania
unijnego ich gospodarstw, z uwagi na to, że są one położone na obszarach objętych
programem Natura 2000.
Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesiania
gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 390) pomoc na zalesianie nie jest przyznawana dla gruntów
rolnych oraz innych niż rolne położonych na obszarach Natura 2000. Niemniej jednak
stosownie do treści art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.) minister środowiska w drodze rozporządzenia
zobowiązany jest ustanowić plan ochrony Obszaru Natura 2000 uwzględniając ekologiczne
właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których obszar
ochrony został wyznaczony. Plan ten powinien zawierać wskazanie obszarów, których
zalesienie jest możliwe oraz tych, których zalesienie jest na tych terenach wykluczone.
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W dniu 30 czerwca 2009 r. zwróciłem się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z prośbą o wskazanie, czy plany ustalające, które Obszary Natura 2000 mogą być zalesione
istnieją a jeśli tak, to także o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wpływu tego stanu
rzeczy na zalesianie tych obszarów w Polsce.
W odpowiedzi na powyższe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia
24 lipca 2009 r., poinformowało mnie, iż z chwilą opracowania przez Ministerstwo
Środowiska planów ochrony dla Obszarów Natura 2000 w Ministerstwie Rolnictwa zostaną
niezwłocznie podjęte kroki w celu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesiania
gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 390) w omawianym zakresie.
Mając na uwadze treść tej odpowiedzi zwróciłem się w dniu 12 sierpnia 2009 r. do
Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska z prośbą
o wskazanie, na jakim etapie znajdują się prace nad planami ochrony dla Obszarów Natura
2000. Moje pismo zostało przez Panią Dyrektor powołanego Departamentu przekazane
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. W dniu 21 sierpnia 2009 r. otrzymałem
odpowiedź od Dyrektora Departamentu Obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, w której poinformowano mnie, iż wskazanie obszarów do zalesienia
będzie możliwe na podstawie informacji zawartych w planach zadań ochronnych dla
poszczególnych obszarów.
Odnosząc się jednak do odpowiedzi kierowanego przez Pana Ministra resortu pragnę
uprzejmie zauważyć, że ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z
2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.), a konkretnie przepis art. 29 ust. 3 i ust. 10 nakłada na
Ministra Środowiska obowiązek wydania aktów wykonawczych. Z treści art. 29 ust. 3
powołanej

ustawy wynika, że Minister Środowiska powinien

ustanowić w drodze

rozporządzenia plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części. Natomiast art. 29 ust.
10 ustawy o ochronie przyrody nakłada na Ministra Środowiska obowiązek określenia
w drodze rozporządzenia dla obszaru Natura 2000 trybu sporządzania projektu planu
ochrony, zakresu prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony a także trybu
dokonywania zmian w planie ochrony.
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Z treści pism nadesłanych do mnie z Ministerstwa Środowiska nie wynika kiedy
rozporządzenia regulujące te kwestie zostaną wydane.
Dlatego też mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 14,
poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie
wyjaśnień w opisanej sprawie.

