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Dec yz j a

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., tj. poz. 256), art. 60 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., tj. poz. 55.), w związku z§ 1 pkt 1 lit.di§ 1 O pkt 3 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. z 2016, poz. 2183), po rozpatrzeniu wniosku Podkarpackiego Towarzystwa 
Przyrodników Wolne Rzeki z dnia 22 marca 2020 r., znak: PTP.SR.202003.1, w sprawie 
ustalenia stref ochrony całorocznej i okresowej obejmujących dwa gniazda gatunku bocian 
czarny Ciconia nigra, znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba, leśnictwa +++, 

o r z e k a m

1) ustalam na czas nieokreślony strefę ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania
dla 'gniazda bociana czarnego Ciconia nigra, znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Nowa
Dęba, leśnictwa +++ zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

1. Ustaloną strefę przedstawia poniższa tabela:
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2. Integralną częścią decyzji jest załącznik graficzny obrazujący zasięg ustalonej strefy .

Uz a s a d nienie 

Wnioskiem z dnia 22 marca 2020 r., znak: PTP.SR.202003.1 Podkarpackie Towarzystwo 
Przyrodników Wolne Rzeki zwróciło się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie o utworzenie strefy ochrony dla dwóch gniazd bociana czarnego Ciconia nigra

znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba, leśnictwa ++++. Do wniosku dołączono 
dokumentację fotograficzną. 

Tut. Organ postanowieniem z dnia 30 marca 2020 r., znak: WPN.6442.8.2020.KW.2 
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia stref ochrony dla stanowisk bociana 
czarnego Ciconia nigra na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba, leśnictwa ++++. Jednocześnie 
pismem z dnia 30 marca 2020 r., znak: WPN.6442.8.2020.KW.3 zwrócił się do Nadleśniczego 



Nadleśnictwa Nowa Dęba o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz o ewentualne 
przekazanie danych pozwalających na wyznaczenia strefy ochrony dla wnioskowanego gatunku. 

Nadleśnictwo Nowa Dęba pismem z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: ZG.7211.3.2020.AC, 
przedstawiło swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Nadleśnictwo poinformowało tut. 
Organ, iż „zostały wykonane dwie kontrole terenowe mające na celu stwierdzenie zasiedlenia 
gniazd w leśnictwie ++++, które wykazały, że: ,,gniazdo w oddz. +++ jest czynne i może być

zasiedlone. Lokalizacja, położenie gniazda w obrębie korony i materiał użyty do budowy mogą 
wskazywać na bociana czarnego. Jednak kontrole terenowe nie wykazały obecności ptaków w 
rewirze (brak ptaków na gnieździe oraz odbywających loty tokowe). Zgodnie z metodyką 
stosowaną do monitoringu tego gatunku (Chylarecki P. Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring 

ptaków lęgowych. poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIO
$, Warszawa), w kwietniu zostaną wykonane kolejne kontrole terenowe, mające na celu 
stwierdzenie zajętości gniazda. Natomiast gniazdo w oddz. +++ jest nieczynne i w stanie 
rozpadu". 

Następnie pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r. znak: ZG.7211.3.2020.AC, Nadleśnictwo 
Nowa Dęba poinformowała Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

o potwierdzeniu zasiedlenia gniazda w oddz. +++ leśnictwa +++, przez bociana czarnego Ciconia 
nigra. Kierując się zaleceniem wykorzystywania uwarunkowań topograficznych oraz 
wykorzystywania istniejących naturalnych linii w terenie do wyznaczania granic stref ochronnych 
Nadleśnictwo zaproponowało przebieg granic projektowanej strefy.

Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki pismem z dnia 29 kwietnia 
2020 r. przedstawiło własną propozycję przebiegu granic strefy, ta jednak nie spełniała norm 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016, poz. 2183). Zgodnie z wyrzej przytoczoną regulacjią 
prawną strefa ochrony całorocznej dla gniazda bociana czarny Ciconia nigra nie może 
przekraczać 200 m. 

Ustalając zasięg strefy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie kierował 
się przede wszystkim koniecznością zapewnienia odpowiedniej ochrony gatunkowi dla którego 
wyznaczono ww. strefę, przy uwzględnieniu podziału powierzchniowego oraz naturalnego, 
charakterystycznego ukształtowania terenu, które pozwoli na łatwą identyfikację granic strefy 
w terenie. Analizując zebrany materiał dowodowy, tutejszy Organ ustalił strefę ochrony bociana 
czarnego Ciconia nigra uznając za zasadne proponowane przez Nadleśnictwo Nowa Dęba 
granice. Tak zaprojektowana strefa ochrony w opinii tut. Organu, zapewni wystarczającą 
ochronę przedmiotowego gniazda bociana czarnego Ciconia nigra. 

Zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 60 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, 
właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska może ustalać i likwidować, 
w drodze decyzji administracyjnej strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego 
przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, dla których to zwierząt istnieje prawny 
wymóg ustanawiania takich stref, stosownie do § 1 pkt 1 lit. d oraz § 1 O pkt 3 Rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Do takich gatunków zaliczony jest 
między innymi bocian czarny Ciconia nigra. Zgodnie z treścią zawartą w załączniku nr 4 do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska, strefy ochrony składają się ze stref ochrony całorocznej 
i ze stref ochrony okresowej o ustalonych promieniach od ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego 
przebywania poszczególnych gatunków dziko występujących zwierząt, dla których wymagane 
jest ustalenie takich stref. W przypadku bociana czarnego strefa ochrony całorocznej obejmuje 
obszar wewnątrz okręgu o promieniu do 200 m, a strefa ochrony okresowej obejmuje obszar 
wewnątrz okręgu o promieniu do 500 m od stwierdzonego miejsca rozrodu i regularnego 
przebywania (gniazda) osobników wyżej wymienionego gatunku ptaka. 
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