Racja Pracowni w sprawie OOŚ dla polowań
WSA w Warszawie 24 listopada 2011 r. przychylił się do skargi Pracowni i uchylił decyzje GDOŚ i
RDOŚ o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania działalności łowieckiej na
obszarze Natura 2000 „Puszcza Białowieska”.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 24 listopada 2011 r. przychylił się do skargi
Pracowni i uchylił decyzje GDOŚ i RDOŚ o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie
wstrzymania działalności łowieckiej na obszarze Natura 2000 „Puszcza Białowieska” z
uwagi na brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planów łowieckich.
6 stycznia 2010 r. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot skierowała do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku wniosek o wstrzymanie działalności łowieckiej na obszarze
Natura 2000 „Puszcza Białowieska”.
Wniosek oparty był o art. 37 ustawy o ochronie przyrody, z którego wynika obowiązek wstrzymania
działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cel ochrony obszaru Natura 2000, które nie
zostały poprzedzone wydaniem stosownych zezwoleń. Zezwolenia te mogłyby być wydane po
przeprowadzeniu choćby wstępnego etapu oceny oddziaływania na środowisko. Wniosek Pracowni
uzasadniony był przesłankami prawnymi oraz argumentami naukowymi. Dotyczą one przede
wszystkim zagadnień związanych z ubytkiem bazy żerowej dla dużych drapieżników (co może
generować także straty gospodarcze) oraz innych form zaburzenia funkcjonowania ich populacji.
8 września 2010 r. RDOŚ rozstrzygnął sprawę – wydając postanowienie o odmowie wszczęcia
stosownego postępowania. Zdaniem RDOŚ, wniosek Pracowni był bezprzedmiotowy, ponieważ
gospodarka łowiecka już z samej definicji służy ochronie przyrody – a więc nie jest możliwe by
szkodziła ona przyrodzie obszaru Natura 2000.
Pracownia skierowała do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie na postanowienie
RDOŚ. GDOŚ rozstrzygnął sprawę 25 lipca 2011 r. – i utrzymał w mocy stanowisko RDOŚ.
Uzasadniono to tym, że nie ma możliwości wstrzymania działalności łowieckiej, mimo że plany
łowieckie nie zostały poddane ocenie oddziaływania na środowisko.
Postanowienie GDOŚ zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie. 24 listopada 2011 r. Sąd przychylił się do skargi Pracowni i uchylił decyzje
GDOŚ i RDOŚ.
Instytucje powołane do ochrony obszarów Natura 2000 dotychczas unikały analizy
merytorycznej naszych zarzutów o tym, że polowania mogą szkodzić gatunkom, dla
ochrony których powołano obszary Natura 2000
mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Oczekujemy merytorycznej dyskusji przy nieprzygotowanej do tej pory ocenie
oddziaływania na środowisko.
Po uprawomocnieniu wyroku sprawa będzie musiała być ponownie rozpatrzona przez RDOŚ.
Zdaniem Pracowni, dopóki nie zostanie przeprowadzona merytoryczna analiza wpływu polowań na
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integralność obszarów Natura 2000, polowania powinny być wstrzymane w celu zagwarantowania
zgodności z przepisami dyrektywy siedliskowej.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68
Czytaj również:
Polowania w Puszczy Białowieskiej do kontroli (wyborcza.pl, 05.12.2011)
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