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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

1. Brak w przepisach prawa polskiego aktu normatywnego wyznaczającego specjalny obszar ochrony siedlisk Jaskinia 

Oblica (PLH120097). 

 

Specjalne obszary ochrony siedlisk ze względu na swoją specyfikę są, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, dalej „uop”, wyznaczane etapowo. Pierwszym etapem prac jest przygotowanie przez kraj 

członkowski listy proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, która po zaopiniowaniu przez właściwe 

miejscowo rady gmin oraz uzyskaniu zgody Rady Ministrów jest wysyłana do Komisji Europejskiej (art. 27 uop). Dane 

dotyczące proponowanych obszarów są przesyłane do Komisji Europejskiej w formie elektronicznej bazy danych,  

w której zebrane są wszystkie dostępne informacje na temat obszarów, w tym m.in. ich: położenie, powierzchnia, 

przedmioty ochrony i granice. 

 

Komisja Europejska akceptuje propozycje obszarów Natura 2000 przesłane przez kraje członkowskie w drodze decyzji 

wykonawczej ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Po wydaniu decyzji przez Komisję Europejską 

przesłane obszary uzyskują rangę obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, a kraj członkowski ma 6 lat  

na zapewnienie im stosownej ochrony prawnej, w przypadku Polski, zgodnie z uop jest to wyznaczenie w drodze 

rozporządzenia, jako specjalne obszary ochrony siedlisk (art. 27a ust. 1 uop). Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk Jaskinia Oblica (PLH120097) w drodze rozporządzenia jest ostatnim legislacyjnym etapem prac nad jego 

wyznaczeniem na terenie Polski. Specjalny obszar ochrony siedlisk Jaskinia Oblica (PLH120097), wyznaczany w drodze 

przedmiotowego rozporządzenia, został zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji wykonawczej Komisji 

(UE) 2022/223 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowanej jako dokument nr C(2022) 

854) (Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 79). 

 

Niewydanie przedmiotowego aktu wykonawczego będzie równoznaczne z niedopełnieniem przez Polskę zobowiązań 

wynikających z ww. dyrektywy i grozi wszczęciem wobec Polski procedury naruszenia prawa UE. 

  

2. Trudności w definiowaniu celów i przedmiotów ochrony na poziomie każdego obszaru przedstawionych  

w Standardowym Formularzu Danych. 

 

Informacje przekazywane do Komisji Europejskiej w pierwszym etapie prac nad specjalnymi obszarami ochrony siedlisk 

są, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawierającego informacje  

o terenach Natura 2000 (notyfikowaną jako dokument nr C(2011) 4892) (2011/484/UE), przedstawiane w postaci 

Standardowego Formularza Danych. Formularz ze względu na swoją konstrukcję jest nieczytelny i trudny do 

zrozumienia dla przeciętnego odbiorcy. Inwestorzy wykorzystujący przedstawione informacje zamieszczone w 

formularzu mają problem ze zdefiniowaniem przedmiotów ochrony, w odniesieniu do których wymagana jest ocena 

wpływu planowanego planu lub przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Dodatkowo Komisja Europejska wydała w dniu 

23 listopada 2012 r. Notę, w której wskazała na konieczność definiowania celów ochrony na poziomie każdego obszaru, 

będących punktem odniesienia do określania środków ochrony obszaru oraz przeprowadzania ocen oddziaływania skutków 

planów i projektów na ten obszar. 



 

Treść rozporządzenia rozwiązuje problemy związane z definiowaniem celów i przedmiotów ochrony w danym obszarze. 

 

3. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków w jednym akcie wyznacza 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków. W przypadku części obszarów wszelkie 

postulowane zmiany są długotrwale blokowane w procesie konsultacji społecznych i uzgodnień ww. aktu prawnego, co 

wpływa na brak możliwości wprowadzenia zmian na obszarach, co do których nie ma zastrzeżeń. Analogiczna sytuacja 

mogłaby wystąpić gdyby wydano jedno zbiorcze rozporządzenie dla specjalnych obszarów ochrony siedlisk. 

 

Podsumowując, należy uznać, że osiągnięcie celu projektu nie jest możliwe za pomocą innych środków niż wydanie 

rozporządzenia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu wyeliminowania przedmiotowych problemów proponuje się wyznaczenie przedmiotowego obszary w drodze 

rozporządzenia, określając jego położenie administracyjne, obszar, mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony. Zastosowanie 

przedmiotowego rozwiązania pozwoli na: 

1) zakończenie procesu ustanawiania specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinia Oblica (PLH120097); 

2) wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie ustalania celów ochrony dla obszarów Natura 2000  

(Nota z dnia 23 listopada 2012 r.) mówiących o konieczności definiowania celów ochrony na poziomie każdego 

obszaru, będących punktem odniesienia do określania środków ochrony obszaru oraz przeprowadzania ocen 

oddziaływania skutków planów i projektów na ten obszar; 

3) eliminację wątpliwości i niejasności w odniesieniu do celów i przedmiotów ochrony danego obszaru Natura 2000, 

utrudniających inwestorom przygotowanie dokumentacji w procedurach ocen oddziaływania na środowisko, w tym 

także przez wskazanie wykazu punktów załamania granicy, co w konsekwencji wpływa na przejrzystość przepisów 

prawa i stanowi udogodnienie dla adresatów norm w ich stosowaniu; w projekcie rozporządzenia nie wprowadzono 

korekt granic obszaru; 

4) uniknięcie wielokrotnych nowelizacji rozporządzenia „zbiorczego” (jednego dla wszystkich obszarów) w przypadku 

konieczności wprowadzania zmian przebiegu granic wynikających z projektów planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000 i planów ochrony dla obszarów Natura 2000 czy korekty przedmiotów ochrony na obszarze; 

5) zachowanie przejrzystości systemu prawnego przez uniknięcie tworzenia aktów prawnych liczących kilkaset stron wraz 

z licznymi załącznikami w formie map, nieprzyjaznych w odbiorze dla adresatów. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Wszystkie kraje członkowskie UE zostały zobowiązane do zidentyfikowania i wyznaczenia obszarów Natura 2000. 

Szczegółowe rozwiązania co do formy wyznaczenia tych obszarów są zależne od systemów prawnych w poszczególnych 

państwach. Poniższa analiza odnosi się do krajów UE, w których, podobnie jak w Polsce, ustanowienie obszarów Natura 

2000 odbywa się w drodze aktu powszechnie obowiązującego prawa. 

 

W Republice Czeskiej ratyfikuje się decyzje Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zaktualizowanych wykazów terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na dany region biogeograficzny. Ratyfikacja następuje w formie 

rozporządzenia Rady Ministrów. Wszystkie specjalne obszary ochrony siedlisk wyznaczane są jednym rozporządzeniem. 

  

W Republice Irlandii specjalne obszary ochrony siedlisk wyznaczane są w drodze rozporządzenia Minister for Arts, 

Heritage and the Gaeltacht. W każdym rozporządzeniu wskazany jest przedmiot ochrony danego obszaru oraz jego ogólny 

cel ochrony. Dodatkowo określana jest lista działań, których podejmowanie wymaga dokonania autoryzacji przez 

administrację ochrony przyrody. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

służby ochrony przyrody, 

w tym właściwy 

miejscowo Regionalny 

Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Krakowie 

1 Dane własne GDOŚ konieczność koordynowania 

funkcjonowania terenów 

znajdujących się w granicach 

obszaru Natura 2000 

organy administracji 

samorządowej i terenowe 

organy administracji 

rządowej  

2 Dane własne GDOŚ konieczność uzgadniania 

ustaleń związanych  

z realizacją przedsięwzięć oraz 

opracowań planistycznych 

mogących oddziaływać na 

obszar Natura 2000 

właściciele i użytkownicy 

gruntów rolnych, leśnych i 

wód oraz właściciele 

nieznana - konieczność uzgadniania 

ustaleń związanych  

z realizacją przedsięwzięć na 



nieruchomości, w obrębie 

których występują 

siedliska przyrodnicze, 

gatunki i ich siedliska, 

które są przedmiotem 

ochrony na ww. obszarze 

Natura 2000 

obszarach prawnie 

chronionych z organami 

ochrony przyrody oraz 

dostosowanie użytkowania 

terenu do wymogów ochrony 

obszaru, jeśli zostało to 

wskazane w planie zadań 

ochronnych lub planie ochrony 

obszaru  

przedsiębiorcy 

zainteresowani realizacją 

przedsięwzięć na ww. 

obszarze Natura 2000 

nieznana -  konieczność uwzględniania  

w procedurach ocen 

oddziaływania na środowisko 

występowania obszaru Natura 

2000 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Z uwagi na fakt, iż projekt rozporządzenia jest końcowym etapem ustanawiania przedmiotowego obszaru, w ramach 

którego opiniowano propozycję przedmiotowego obszaru Natura 2000 m.in. z właściwymi radami gmin, lista podmiotów,  

z którymi był konsultowany projekt rozporządzenia, została ograniczona do następujących podmiotów: 

 

1) Państwowej Rady Ochrony Przyrody; 

2) Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; 

3) Klubu Przyrodników; 

4) Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”; 

5) WWF Polska. 

 

Projekt rozporządzenia został ponadto przekazany do zaopiniowania przez: 

1) Marszałka Województwa Małopolskiego; 

2) Wojewodę Małopolskiego; 

3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie; 

4) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;  

5) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie. 

 

Projekt został również przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego zgodnie 

z ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 

Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. 

 

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy problematyki praw i interesów związków pracodawców oraz zadań 

związków zawodowych projekt nie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje pracodawców i związków 

zawodowych. Projekt nie dotyczy także spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

 

Projekt został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Ze względu na fakt, iż wydanie aktu wykonawczego jest jedynie zakończeniem procesu 

ustanawiania obszaru a nie procesem wyznaczenia nowego obszaru, wejście w życie regulacji 

nie spowoduje zwiększenia wydatków ani zmniejszenia dochodów budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższych względów nie będzie miał zastosowania  

art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Koszty wyznaczenia obszaru 

Natura 2000 były analizowane i zaakceptowane przez Radę Ministrów wraz z projektem listy 

obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Wprowadzenie regulacji wyeliminuje wątpliwości i niejasności w odniesieniu 

do celów i przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000, utrudniających 

inwestorom przygotowanie dokumentacji w procedurach ocen oddziaływania 

na środowisko. Efektem wprowadzenia regulacji będzie uproszczenie procesu 

opracowania dokumentacji i uzyskania odpowiednich decyzji w procesie 

inwestycyjnym. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Wprowadzenie regulacji wyeliminuje wątpliwości i niejasności w odniesieniu 

do celów i przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000, utrudniających 

inwestorom przygotowanie dokumentacji w procedurach ocen oddziaływania 

na środowisko. Efektem wprowadzenia regulacji będzie uproszczenie procesu 

opracowania dokumentacji i uzyskania odpowiednich decyzji w procesie 

inwestycyjnym. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Wprowadzenie regulacji nie będzie miało wpływu na rodziny, obywateli oraz 

gospodarstwa domowe. 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projektowana regulacja nie wpłynie na proces inwestycyjny z uwagi na fakt, iż nie wprowadza 

żadnych zmian w odniesieniu do obszaru zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Ponadto 

obszar objęty regulacją, zgodnie z ustawą 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, podlega procedurom oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko od dnia przesłania jego propozycji do Komisji Europejskiej. 

Proponowana regulacja nie będzie wywoływać również skutków w ujęciu pieniężnym istotnych 

ze względu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także na osoby starsze  

i osoby niepełnosprawne. 

Spodziewać się natomiast można, że przedmiotowy projekt rozporządzenia przyczyni się  

do uproszczenia procesu inwestycyjnego w wyniku łatwiejszego dostępu inwestorów  

do informacji dotyczących przedmiotów i celów jego ochrony. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 



 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: uproszczenie procesu inwestycyjnego 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

X nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wprowadzenie regulacji nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wprowadzenie regulacji będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne, przez 

zdefiniowanie celów i przedmiotów ochrony na poziomie obszaru, a co za tym idzie 

skuteczniejszą ich ochronę. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Niniejsze rozporządzenie wynika z konieczności implementacji przepisów dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Ewentualna ewaluacja efektów jego 

wdrożenia może zostać dokonana po ewaluacji ww. dyrektywy przez Komisję Europejską. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 


