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OBWIESZCZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 czerwca 2012 r. 

o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych 
wdrażających te przepisy 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) ogłasza się zmianę wykazu stanowiącego załącznik do obwiesz-
czenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach 
Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M. P. Nr 17, poz. 224, z późn. zm.3)). 

W tabeli: 
1) lp. 1 otrzymuje brzmienie: 

Poniższy wymóg obowiązuje rolników, których gospodarstwo rolne lub jego część jest położona na obszarze Natura 
2000. W przypadku gdy na obszarze Natura 2000 jest położona część gospodarstwa rolnego, wymóg obowiązuje w sto-
sunku do tej części 

1. Art. 3 ust. 1 i ust. 2 lit. b oraz 
art. 4 ust. 1, 2 i 4 dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikie-
go ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 
z 26.01.2010, str. 7)4), zwanej da-
lej „dyrektywą Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/147/WE” 

Art. 28 ust. 5 oraz art. 29 
ust. 3 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą 
o ochronie przyrody” 

Przestrzega się wymagań obligatoryjnych wyni-
kających z planów zadań ochronnych sporządzo-
nych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy o ochro-
nie przyrody albo planów ochrony sporządzonych 
na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie 
przyrody w zakresie dotyczącym gatunków pta-
ków wymienionych w załączniku nr 2 do rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 
2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, 
z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243. 

3)  Zmiany wymienionego obwieszczenia zostały ogłoszone w M. P. z 2010 r. Nr 16, poz. 169, z 2011 r. Nr 2, poz. 20 i Nr 27, poz. 299 oraz 
z 2012 r. poz. 64 i 151. 

4)  Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7) wymienione w wymogach, o których mowa w lp. 1–2b, zastąpiły, bez wprowadzania zmian 
merytorycznych, przepisy dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz.  
WE L 103 z 25.04.1979, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.) wymienione w pkt A w ust. 1 
załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 
wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, 
zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.). Wyżej wymienione przepisy dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa były wdrożone do prawa krajowego przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 wrześ-
nia 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), które zostało zastąpione 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419). 
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ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 i Nr 67, poz. 358 
oraz z 2012 r. poz. 358), które spełniają kryteria 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przed-
miotem zainteresowania Wspólnoty, a także kry-
teriów wyboru obszarów kwalifikujących się do 
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 
2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510) 

2) lp. 13 otrzymuje brzmienie: 

Poniższy wymóg obowiązuje rolników, których gospodarstwo rolne lub jego część jest położona na obszarze Natura 
2000. W przypadku gdy na obszarze Natura 2000 jest położona część gospodarstwa rolnego, wymóg obowiązuje w sto-
sunku do tej części 

13. Art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony sied-
lisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 
z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, 
z późn. zm.), zwanej dalej „dyrek-
tywą Rady 92/43/EWG” 

Art. 28 ust. 5 oraz art. 29 
ust. 3 ustawy o ochronie 
przyrody 

Przestrzega się wymagań obligatoryjnych wyni-
kających z planów zadań ochronnych sporządzo-
nych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy o ochro-
nie przyrody albo planów ochrony sporządzonych 
na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie 
przyrody w zakresie dotyczącym typów siedlisk 
przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz gatun-
ków roślin, wymienionych w załącznikach nr 1–3 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodni-
czych oraz gatunków będących przedmiotem za-
interesowania Wspólnoty, a także kryteriów wy-
boru obszarów kwalifikujących się do uznania 
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz. U. Nr 77, poz. 510) 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk




