
 
 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 r. 

 

Pan Jan Szyszko 

Minister Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z planami Lasów Państwowych dot. pozyskania drewna w Puszczy Karpackiej, 

w nadleśnictwie Bircza, piszemy z prośbą o podjęcie wszelkich działań zmierzających 

do przestrzegania prawa i ochrony przyrody tamtejszych lasów. 

 

Istnieje poważna obawa, że obecnie dyskutowany Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza 

na lata 2017-2023 (PUL Bircza), obejmujący obszary Natura 2000 PLH180012 Ostoja Przemyska, 

PLH180013 Ostoja Góry Słonne, PLB180001 Pogórze Przemyskie oraz PLB180003 Góry Słonne, 

na którym projektowane jest utworzenie Turnickiego Parku Narodowego, może naruszyć prawo 

unijne - Dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 

i flory (tzw. dyrektywę siedliskową) oraz Dyrektywę 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (tzw. dyrektywę ptasią). 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej każdy plan lub przedsięwzięcie, które może 

istotnie oddziaływać na obszar Natura 2000 podlega specjalnej procedurze oceny, w celu 

stwierdzenia czy jego realizacja nie wpłynie niekorzystnie na ten obszar. 

 

W związku z ryzykiem niewzięcia pod uwagę przy tworzeniu PUL Bircza, przekazanych w fazie 

konsultacji, danych przyrodniczych dokumentujących zasoby przyrodnicze na obszarze 

wnioskowanego rezerwatu „Reliktowa Puszcza Karpacka”, widzimy poważne zagrożenie 

naruszenia prawa unijnego. 

 

Mając na uwadze zasadę przezorności, zezwolenie na plan lub przedsięwzięcie może zostać 

wydane tylko pod warunkiem, że właściwe władze krajowe uzyskały pewność, iż nie mają one 

skutków szkodliwych dla integralności danego terenu. Ma to miejsce wówczas, gdy z naukowego 

punktu widzenia brak jest racjonalnych wątpliwości co do braku wystąpienia takich skutków 

(wyrok z dnia 26 października 2006 r. w sprawie C-239/04 Komisja przeciwko Portugalii, Zb.Orz. 

s. I-10183, pkt 20). W momencie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację planu 

lub przedsięwzięcia nie mogą istnieć, z naukowego punktu widzenia, żadne racjonalne 

wątpliwości co do braku możliwości wystąpienia szkodliwych skutków w odniesieniu do danego 

terenu (ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Portugalii, pkt 24).  

 




