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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 16 maja 2005 r.

w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roÊlin i zwierzàt, wymagajàcych ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla typy siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunki roÊlin i zwierzàt, ze wskazaniem
typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu
priorytetowym, wymagajàce ochrony w formie wy-
znaczenia obszarów Natura 2000, oraz kryteria i spo-
soby wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roÊlin i siedlisk
zwierzàt do ochrony w formie obszarów Natura 2000.

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).



§ 2. Typy siedlisk przyrodniczych, ze wskazaniem
typów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu prioryteto-
wym, wymagajàce ochrony w formie wyznaczenia
specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000,
sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Gatunki roÊlin, ze wskazaniem gatunków ro-
Êlin o znaczeniu priorytetowym, wymagajàce ochrony
w formie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony
siedlisk Natura 2000, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 4. Gatunki zwierzàt, z wyjàtkiem gatunków pta-
ków, ze wskazaniem gatunków zwierzàt o znaczeniu
priorytetowym, wymagajàce ochrony w formie wy-
znaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk Na-
tura 2000, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 5. Kryteria wyboru reprezentatywnej liczby i po-
wierzchni siedlisk przyrodniczych do ochrony w for-
mie specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura
2000 sà nast´pujàce:

1) priorytetowe znaczenie typu siedliska przyrodni-
czego;

2) wewn´trzne zró˝nicowanie typu siedliska przyrod-
niczego;

3) wielkoÊç krajowych zasobów typu siedliska przy-
rodniczego i ich rozmieszczenie;

4) podatnoÊç typu siedliska przyrodniczego na pro-
ces degradacji;

5) zachowanie pe∏nej zmiennoÊci danego typu siedli-
ska przyrodniczego;

6) znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000
dla skutecznej ochrony typu siedliska przyrodni-
czego, uwzgl´dniajàce w szczególnoÊci:

a) stopieƒ, w jakim siedlisko przyrodnicze jest re-
prezentatywne,

b) powierzchni´ zajmowanà przez siedlisko przy-
rodnicze w stosunku do ca∏kowitej powierzchni
tego typu siedliska przyrodniczego na obszarze
kraju,

c) stopieƒ, w jakim struktura i funkcja siedliska
przyrodniczego jest zachowana lub mo˝liwoÊci
jego renaturyzacji,

d) istniejàce i potencjalne zagro˝enia.

§ 6. Sposoby wyboru reprezentatywnej liczby i po-
wierzchni siedlisk przyrodniczych sà nast´pujàce:

1) wyznaczenie obszarów wyst´powania typu siedli-
ska przyrodniczego z za∏àcznika nr 1 do rozporzà-
dzenia;

2) znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000
dla skutecznej ochrony typu siedliska przyrodni-
czego;

3) uwzgl´dnienie wspó∏wyst´powania gatunków ro-
Êlin i zwierzàt wymagajàcych ochrony; 

4) wyznaczenie powierzchni obszaru Natura 2000,
która powinna:

a) umo˝liwiaç skuteczne i trwa∏e zachowanie sie-
dlisk przyrodniczych, 

b) obejmowaç wszystkie wyst´pujàce na obszarze
Natura 2000 siedliska przyrodnicze.

§ 7. 1. Kryteria wyboru reprezentatywnej liczby
i powierzchni siedlisk gatunków roÊlin i zwierzàt,
z wyjàtkiem ptaków, do ochrony w formie specjal-
nych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 sà na-
st´pujàce:

1) priorytetowe znaczenie gatunku;

2) wielkoÊç krajowej populacji i jej rozmieszczenie;

3) stopieƒ zagro˝enia;

4) podatnoÊç siedlisk na proces degradacji;

5) wyst´powanie siedlisk gatunków, które majà nie
wi´cej ni˝ 10 miejsc wyst´powania w kraju;

6) wyst´powanie co najmniej 2 % krajowej populacji
gatunku;

7) wyst´powanie zimowych i letnich schronieƒ nieto-
perzy, których znaczenie w skali kraju oceniono na
co najmniej 10 punktów, zgodnie z kryteriami po-
danymi w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.

2. Kryteria oceny znaczenia schronieƒ nietoperzy
sà okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.

3. Kryteria wyboru reprezentatywnej liczby siedlisk
gatunków ptaków, do ochrony w formie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, sà nast´pujà-
ce:

1) wyst´powanie co najmniej 1 % l´gowej populacji
krajowej gatunku zagro˝onego w skali globalnej;

2) wyst´powanie co najmniej 1 % populacji gatunku
w´drownego lub co najmniej 1 % europejskiej po-
pulacji l´gowej gatunku zagro˝onego;

3) wyst´powanie co najmniej 1 % europejskiej popu-
lacji gatunku w´drownego niezagro˝onego;

4) wyst´powanie co najmniej 20 000 osobników pta-
ków wodno-b∏otnych podczas w´drówek lub zi-
mowania lub co najmniej 10 000 par jednego lub
wielu w´drownych gatunków ptaków morskich;

5) wyst´powanie co najmniej 5 000 osobników bocia-
nów bia∏ych lub 3 000 ˝urawi, lub 3 000 ptaków
drapie˝nych podczas w´drówek.

§ 8. Sposoby wyboru reprezentatywnej liczby sie-
dlisk gatunków roÊlin i zwierzàt, z wyjàtkiem ptaków,
do ochrony w formie specjalnych obszarów ochrony
siedlisk Natura 2000 sà nast´pujàce:

1) wyznaczenie obszarów wyst´powania gatunków
roÊlin i zwierzàt wyszczególnionych w za∏àczni-
kach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia;
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2) znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000
wyst´powania gatunków roÊlin i zwierzàt dla sku-
tecznej ochrony tych gatunków;

3) znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000
dla przemieszczania si´ gatunków, z uwzgl´dnie-
niem:

a) po∏o˝enia na trasie w´drówek innych gatunków
wymienionych w za∏àczniku nr 3 do rozporzà-
dzenia,

b) funkcjonowania jako korytarzy ekologicznych
∏àczàcych inne obszary istotne dla ochrony sie-
dlisk gatunków priorytetowych, wymienionych
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia,

c) po∏àczenia z innymi obszarami wa˝nymi dla
ochrony siedlisk gatunków i siedlisk przyrodni-
czych, wymienionych w za∏àcznikach nr 1—3 do
rozporzàdzenia, w szczególnoÊci z innymi ob-
szarami Natura 2000 i terenami obj´tymi pozo-
sta∏ymi formami ochrony przyrody; 

4) uwzgl´dnienie wspó∏wyst´powania na obszarze
pozosta∏ych wymagajàcych ochrony gatunków
i typów siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem siedlisk przyrodniczych i gatun-
ków wymienionych w za∏àcznikach nr 1—3 do roz-
porzàdzenia;

5) wyznaczenie powierzchni siedlisk gatunku, chro-
nionej w formie specjalnego obszaru ochrony sie-
dlisk Natura 2000, która powinna:

a) mieç rozmiary umo˝liwiajàce skuteczne i trwa∏e
zachowanie siedlisk gatunków, dla ochrony któ-
rych wyznaczono ten obszar,

b) obejmowaç ca∏à przestrzeƒ ˝yciowà stabilnych,
rozmna˝ajàcych si´ lokalnych populacji gatun-
ków, dla ochrony których go wyznaczono, lub
kluczowe dla ich ochrony miejsca wyst´powa-
nia, w szczególnoÊci miejsca rozrodu, ˝erowi-
ska i miejsca odpoczynku w czasie migracji, zi-
mowiska.

§ 9. Sposoby wyboru reprezentatywnej liczby sie-
dlisk gatunków ptaków, do ochrony w formie obsza-
rów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, sà nast´-
pujàce:

1) wyznaczenie obszarów wyst´powania gatunków
ptaków wymienionych w rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ob-
szarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(Dz. U. Nr 229, poz. 2313);

2) wyznaczenie powierzchni obszaru wyst´powania
gatunków ptaków, chronionej w formie obszaru
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, która po-
winna umo˝liwiaç skuteczne i trwa∏e wyst´powa-
nie populacji gatunków oraz obejmowaç prze-
strzeƒ ˝yciowà stabilnych, rozmna˝ajàcych si´ lo-
kalnych populacji gatunków, dla ochrony których
obszar ten zosta∏ wyznaczony, lub kluczowe dla
ich ochrony miejsca wyst´powania.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: w z. T. Podgajniak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 16 maja 2005 r. (poz. 795)

Za∏àcznik nr 1

TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH, W TYM TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH O ZNACZENIU
PRIORYTETOWYM, WYMAGAJÑCE OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000
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Za∏àcznik nr 2

GATUNKI ROÂLIN, W TYM GATUNKI ROÂLIN O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM, WYMAGAJÑCE OCHRONY
W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000
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Za∏àcznik nr 3

GATUNKI ZWIERZÑT, Z WYJÑTKIEM GATUNKÓW PTAKÓW, W TYM GATUNKI ZWIERZÑT 
O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM, WYMAGAJÑCE OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW

NATURA 2000
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Za∏àcznik nr 4

KRYTERIA OCENY ZNACZENIA W SKALI KRAJU LETNICH I ZIMOWYCH SCHRONIE¡ NIETOPERZY


