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Uwaga: prezentacja zawiera wstępny zarys 
założeń zmian przygotowany przez GDOŚ 
w celu przeprowadzenia dyskusji. Nie są to 
ostateczne propozycje.ostateczne propozycje.



Właściwość organów
MŚ

• Wydanie rozporządzenia o gatunkach inwazyjnych (gatunki 
krajowe, warunki przetrzymywania, sposób znakowania) 

GDOŚ

• Zezwolenia dla gat. UE i dla krajowych na wwóz 

• Współpraca z KE i państwami, w tym wniosek o dodanie 
gatunków UE, powiadomieniagatunków UE, powiadomienia

• Stosowanie środków nadzwyczajnych, gdy nowy gatunek UE

• Analiza dróg rozprzestrzeniania się gatunków UE 

• Stworzenie centralnego rejestru danych (systemu nadzoru)

• Odstępowanie od eliminacji (opinia PROP i RDOŚ)

• Zezwolenia na utworzenie azyli

• Raport do KE co 6 lat



RDOŚ

• Zezwolenia dla krajowych (poza wwozem)

• Eliminacja gatunków po ich wczesnym wykryciu (we 
współpracy z innymi podmiotami), monitoring tych działań

• Środki zaradcze wobec zwierząt szeroko rozprzestrzenionych, 
w tym renaturyzacja (we współpracy z innymi podmiotami) 

• Obowiązek udostępniania nieruchomości do działań • Obowiązek udostępniania nieruchomości do działań 
związanych z eliminacją gatunku

Gmina lub osoba prywatna 

• Środki zaradcze wobec roślin szeroko rozprzestrzenionych 



Wyłączenia z przepisów krajowych

• organizmy morskie?

• rośliny uprawne i ozdobne:

o tereny zieleni i zadrzewienia poza lasami i obszarami 
chronionymi (?) – np. tylko w granicach wsi o zwartej 
zabudowie i w miastach a poza zwartą zabudową zieleń zabudowie i w miastach a poza zwartą zabudową zieleń 
towarzysząca budynkom 

o racjonalna (?) gospodarka leśna (?) i rolna 

o ewentualnie dodanie: tymczasowe wykorzystanie do 
rekultywacji gruntów zdegradowanych lub zdewastowanych



Inne przepisy

• Przepisy karne: wykroczenie – jeśli nieumyślnie lub 
przestępstwo

• Dostosowanie Prawa łowieckiego

• Dostosowanie przepisów dot. zakresu obowiązków organów 
przeprowadzających kontrole urzędowe

• Nowelizacja rozporządzenia w sprawie połowu ryb oraz • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie połowu ryb oraz 
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów 
żyjących w wodzie – brak obowiązku przywracania ryb do 
wody



Zapraszamy do dyskusji! ☺

• Kto powinien być odpowiedzialny za co?

• Jak wdrożyć rozporządzenie UE aby sprawnie • Jak wdrożyć rozporządzenie UE aby sprawnie 
działało?

• Jak poprawić obecny system IAS w Polsce?



Dziękuję za 
uwagę ! 
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