Nowe Obszary Natura 2000 - sprostowanie
2009-05-14

12 maja b.r. „Gazeta Prawna" opublikowała artykuł pt.: „Nowa mapa Natura 2000: w Polsce nie
będzie blokad budowy autostrad" autorstwa red. Macieja Szczepaniuka. Redaktor Szczepaniuk podał
jednak szereg nieprawdziwych informacji, które musimy sprostować.

Nieprawdą jest, że:
1. „najwięcej nowych obszarów urzędnicy GDOŚ wyznaczyli w województwie podkarpackim".
2. „W sumie przybyło ich aż 1,6 tys."
3. „Nowe tereny są teraz uważnie analizowane przez niemal 2,5 tys. gmin(...)"

Prawdą jest natomiast, że :

Ad.1.
Urzędnicy GDOŚ nie wyznaczają obszarów Natura 2000; nie mają takich kompetencji. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje projekt listy obszarów Natura
2000, którą zatwierdza Minister Środowiska i przekazuje do Komisji Europejskiej.
Ad.2.
Przekazano do konsultacji społecznych i międzyresortowych 482 projektowane Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk. Większość tych obszarów zajmuje
niewielkie powierzchnie.
Obecnie w Sieci Natura 2000 znajduje się 364 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk oraz 141 obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków.
Ad.3
Nie 2,5 tys. gmin - a ok. 1300.
Błędnie podana została też liczba obszarów, na których dokonywana jest korekta.
Wszystkie liczby podane na mapie - Liczba nowych obszarów Natura 2000 - są również nieprawdziwe, zatem późniejsza analiza na ich podstawie jest błędna.

Poniżej przedstawiamy poprawną mapę (liczba projektowanych - nowych obszarów Natura 2000).

Jednocześnie informujemy, że błędy powstały prawdopodobnie z niewłaściwego zinterpretowania przez autora zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska tabeli „gmin i nowych obszarów Natura 2000". Autor dodał do siebie wszystkie wiersze tabeli traktując je jako pojedyncze obszary Natura 2000. Nie zwrócił
uwagi na to, że powierzchnia projektowanych obszarów Natura 2000 może znajdować się na terenie kilku gmin a nawet kilku województw, co oznacza, że ten sam
obszar Natura 2000 pojawia się w tabeli kilkakrotnie. Przykładem jest obszar Kampinoskiej Doliny Wisły, który znajduje się m.in. na terenie następujących gmin:
Bodzanów, Brochów, Czerwińsk nad Wisłą, Czosnów, Gąbin - obszar wiejski, Płock, Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki.
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