
 

Podsumowanie skargi do Komisji Europejskiej złożonej przez 
organizacje pozarządowe w dniu 19 kwietnia 2016 roku 
  
Przedmiotem skargi jest naruszenie dyrektywy siedliskowej oraz ptasiej przez decyzję 
Ministra Środowiska z dnia 25 marca br., która zatwierdza trzykrotne zwiększenie 
wycinki na terenie Nadleśnictwa Białowieża w Puszczy Białowieskiej. 
 
Nadleśnictwo Białowieża jest jednym z trzech nadleśnictw zarządzanych przez Lasy 
Państwowe  w Puszczy Białowieskiej. Cała Puszcza Białowieska jest objęta ochroną w 
ramach programu Natura 2000, który chroni najcenniejsze gatunki i siedliska w Unii 
Europejskiej. 
  

I. Skarga podnosi następujące naruszenia prawa: 
 
1. Przed podjęciem decyzji Minister Środowiska nie przeprowadził odpowiedniej oceny 
w celu określenia, czy podwyższenie limitu wycinki będzie miało niekorzystny wpływ na 
integralność obszaru Natura 2000. Ocena ta jest znana jako "ocena siedliskowa" i jest 
odrębna od strategicznej oceny środowiskowej, która została przeprowadzona w 
odniesieniu do aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża. 
Właściwa ocena jest wymagana przez art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej oraz 
odpowiednie przepisy prawa krajowego - art. 33 ustawy o ochronie przyrody. 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, właściwa ocena skutków planu lub 
przedsięwzięcia dla danego obszaru oznacza, że przed ich zatwierdzeniem należy 
zidentyfikować, w oparciu o najlepszą wiedzę naukową w danej dziedzinie, wszystkie 
aspekty planu lub przedsięwzięcia, które mogą, zarówno osobno, jak i w połączeniu z 
innymi planami lub przedsięwzięciami, oddziaływać na cele ochrony obszaru. 
 
Właściwe organy krajowe mogą udzielić zgody na realizację działalności na obszarze 
chronionym tylko wtedy, gdy uzyskają pewność, że nie będzie ona niekorzystnie 
oddziaływać na integralność danego obszaru. Ma to miejsce wtedy, gdy z naukowego 
punktu widzenia brak jest racjonalnych wątpliwości co do braku wystąpienia takich 



oddziaływań. Nadto, jeżeli w oparciu o zasadę przezorności nie daje się wykluczyć 
negatywnych wpływów na integralność obszaru należy przyjąć, że one wystąpią.  
 
Prognoza oddziaływania na środowisko przeprowadzona dla pierwotnej wersji aneksu 
do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża nie jest właściwą oceną 
odpowiadającą warunkom z dyrektywy siedliskowej. Charakteryzują ją luki i brak 
całościowych, precyzyjnych i ostatecznych spostrzeżeń i wniosków, które mogłyby 
rozwiać z naukowego punktu widzenia wszelkie rozsądne wątpliwości w odniesieniu do 
skutków tego planu dla obszaru Puszcza Białowieska, w szczególności dla siedlisk i 
gatunków chronionych, których ochrona stanowi jeden z celów tego obszaru. 
 
2. Decyzja ministra narusza również artykuł 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej, 
ponieważ nie zostały podjęte odpowiednie środki w celu: 
a. uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których 
teren został objęty ochroną; i 
b. uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których teren został wyznaczony. 
 
Aktywność kornika drukarza jest używana przez Ministerstwo Środowiska, jako 
uzasadnienie do podjęcia "odpowiednich kroków" w celu zapobiegnięcia pogorszeniu 
stanu siedlisk, jak wynika z artykułu 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej. Jednakże jego 
występowanie jest wynikiem warunków naturalnych, zjawiskiem, które nie może być 
interpretowane jako "pogorszenie" w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy. Występowanie 
kornika stanowi część normalnego funkcjonowania ekosystemu w Puszczy 
Białowieskiej. Po II wojnie światowej, gradacja kornika wystąpiła tu siedem razy, 
tworząc cykle co 8-10 lat. Wszystkie te gradacje zmalały po 3-5 latach.  Należy 
podkreślić, że na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie od wielu lat nie 
prowadzi się gospodarki leśnej, stan ochrony wszystkich leśnych siedlisk 
przyrodniczych został oceniony jako korzystny. Brak użytkowania rębnego i brak cięć 
sanitarnych ma więc pozytywny wpływ na stan ochrony siedlisk przyrodniczych. 

Ponadto, w Puszczy Białowieskiej przeprowadzono wiele badań lokalnych, które 
udowodniły, że gradacje owadów zwiększają różnorodność biologiczną, wspierając 
wiele grup organizmów, szczególnie tych, które są zagrożone wyginięciem i stanowią 
gatunki priorytetowe w sieci Natura 2000. 

Dlatego zwiększona wycinka drzew doprowadzi do znaczących zakłóceń na skutek 
usuwania zasiedlonych drzew, co w rezultacie doprowadzi do pogorszenia stanu 
siedlisk: 

○ Usunięcie drzew będzie oznaczało utratę siedlisk, miejsc gniazdowania, 
źródeł pokarmu dla wielu organizmów. 



○ Zostanie utracone siedlisko martwego/rozkładającego się drewna – jest 
ono istotne dla wielu gatunków, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. 

○ Przerwanie wielu procesów, prowadzące do pogorszenia różnych 
parametrów stanu ochrony przedmiotowych siedlisk. 

○ Zakłócenie funkcjonowania gatunków chronionych przez operacje 
związane z pozyskiwaniem drewna. 

○ Operacje związane z usuwaniem obumierających drzew (zrywka, 
składowanie, wywózka) zwiększa ryzyko przypadkowego zniszczenia 
siedliska gatunków chronionych. 

 
II. Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych 
 
Zatwierdzenie aneksu do Planu Urządzenia Lasu przez Ministra Środowiska jest 
wystarczającą podstawą dla rozpoczęcia pozyskiwania drewna na zwiększonym 
poziomie. Prawo polskie nie wymaga żadnych dodatkowych pozwoleń, które należy 
uzyskać przed rozpoczęciem pozyskiwania drewna. Ponieważ okres aktywności kornika 
na ogół trwa od kwietnia do września, fakt ten będzie najprawdopodobniej wykorzystany 
jako uzasadnienie dla możliwie jak najwcześniejszego rozpoczęcia wycinki. Z tego 
powodu zagrożenie nieodwracalną utratą różnorodności biologicznej na obszarze 
Natura 2000 jest realne, prawdopodobne i nieuchronne. 
  
Z tego powodu wystąpiliśmy z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, 
które zapewnią wstrzymanie wszelkich prac związanych z wycinką Puszczy do czasu 
wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.   
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