Zakazy obowiązujące w rezerwacie przyrody
Na terenie rezerwatów przyrody obowiązują zakazy wskazane w art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.
poz. 627 ze zm.). Lista zakazów obejmuje 27 punktów i dotyczą one wszystkich
rezerwatów, niezależnie kiedy powstały i jaki jest ich cel ochrony.
Art. 15. 1. W rezerwatach przyrody zabrania się:
1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;
2) (uchylony);
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia
jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt
kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień
zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania,
niszczenia,
umyślnego
uszkadzania,
zanieczyszczania
i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów
i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym
płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska;
11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony;
12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
14) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych
w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem,
z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora
ochrony środowiska;
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na
obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne
dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi wskazanymi przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska;
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją
ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną
bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
20) zakłócania ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków
wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora
ochrony środowiska;
24) prowadzenia badań naukowych - bez zgody regionalnego dyrektora ochrony
środowiska;
25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra
właściwego do spraw środowiska;
26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - bez zgody regionalnego dyrektora
ochrony środowiska.
Przepisy karne
Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w rezerwatach przyrody podlega karze
aresztu lub grzywny (art. 127 ustawy o ochronie przyrody).
Informacje na temat naruszania przepisów obowiązujących w rezerwatach przyrody
należy przekazywać: policji, straży miejskiej, straży gminnej, straży leśnej, straży
rybackiej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zezwolenie na odstępstwo od ww. zakazów może wydać Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, w zależności od
potrzeb i przy zachowaniu warunków wskazanych w art. 15 ust. 4 i 5 ustawy
o ochronie przyrody.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu
na odstępstwa od zakazów, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą:
1) ochrony przyrody lub
2) realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań
alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej w rozumieniu art. 3
pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu
przyrody na odstępstwa od zakazów, jeżeli jest to uzasadnione wykonywaniem
badań naukowych lub celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi,

rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to
negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody rezerwatu przyrody.
Aby uzyskać zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących
w rezerwacie przyrody położonym na terenie województwa pomorskiego, należy
wypełnić wniosek i przesłać go, zgodnie z ww. kompetencjami, do Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2) nazwę rezerwatu przyrody, którego dotyczy wniosek;
3) wskazanie zakazów, od których wnioskodawca zamierza uzyskać zezwolenie na
odstępstwo;
4) cel wykonania wnioskowanych czynności wraz z uzasadnieniem;
5) opis planowanych czynności;
6) lokalizację wykonywania planowanych czynności;
7) termin rozpoczęcia i zakończenia wnioskowanych czynności;
8) uzasadnienie braku rozwiązań alternatywnych względem planowanego wariantu
w przypadku realizacji inwestycji liniowych celu publicznego.
Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku może wezwać Wnioskodawcę
o uzupełnienie wniosku o informacje dodatkowe, jeżeli będzie to konieczne dla
rzetelnego rozpatrzenia sprawy.
W przypadku, gdy Wnioskodawca występuję na odstępstwo od zakazów
obowiązujących w rezerwatach przyrody w celu wykonywania badań naukowych
powinien uwzględnić również informacje wskazane we wzorze wniosku nr 4.
Wzory wniosków można pobrać ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Gdańsku: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl w zakładce Dokumenty/Przepisy:
Wniosek nr 4
Wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na
prowadzenie badań naukowych w rezerwacie przyrody na terenie województwa
pomorskiego.
Wniosek nr 11
Wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku na odstępstwo od zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody na
terenie województwa pomorskiego.
Wykonywanie w rezerwatach przyrody czynności zakazanych w stosunku do
gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną.
Jeżeli na terenie rezerwatu przyrody planowane są czynności zabronione
w rezerwatach (wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) oraz
czynności, które są zakazane wobec dziko występujących gatunków objętych

ochroną gatunkową (na podstawie art. 56 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody), wówczas w celu uzyskania zezwolenia na odstępstwo od powyższych
zakazów należy złożyć odrębne wnioski, zgodnie z kompetencjami wskazanymi
w rat. 15 ust. 4 i 5 oraz art. 56 ust. 1 i 2 ww. ustawy.
Opłata skarbowa
Według art. 1 ust. 1 pkt 1 litera c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) wydanie zezwolenia jest
czynnością podlegającą opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł należy wnieść na rachunek Urzędu
Miejskiego w Gdańsku; nr rachunku: 31-1240-1268-1111-0010-3877-3935, ul. Nowe
Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
(oryginał) lub prawidłowo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty
może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Opłacie skarbowej nie podlegają czynności wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy
o opłacie skarbowej; od opłaty skarbowej zwalnia się jednostki, o których mowa
w art. 7 ww. ustawy.

