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SKARB NARODOWY
WYMAGA OCHRONY
Rozmowa z prof. dr hab. Mariuszem-Orionem
stwie Œrodowiska, G³ównym Geologiem Kraju.

Jakie zadania zwi¹zane z
wype³nianiem ustawy Prawo geologiczne i górnicze
stoj¹ przed Ministerstwem
Œrodowiska?
Ustawa Prawo geologiczne
i górnicze zawiera obszerny katalog zadañ i kompetencji przewidzianych dla ministra œrodowiska
jako organu administracji geologicznej i organu koncesyjnego,
dzia³aj¹cego przy pomocy G³ównego Geologa Kraju. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y ustalanie
priorytetowych kierunków dzia³añ w poszczególnych dziedzinach geologii oraz g³ównych kierunków polityki koncesyjnej, w
tym kszta³towanie op³at za dzia³alnoœæ regulowan¹ Prawem geologicznym i górniczym. Ponadto
do kompetencji G³ównego Geologa Kraju nale¿y m.in. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ze
z³ó¿ kopalin, a tak¿e na magazynowanie substancji i sk³adowanie
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych. G³ównemu Geologowi
Kraju podlegaj¹ te¿ takie obszary, jak rekultywacja terenów poprzemys³owych czy odnawialne
Ÿród³a energii.
Mówi siê, ¿e Prawo geologiczne i górnicze wymaga
nowelizacji…
Tak, zgadza siê. Dzia³ania w
tym kierunku ju¿ zosta³y podjête
w Ministerstwie Œrodowiska.
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Jêdryskiem,

podsekretarzem stanu w Minister-

Uwa¿am za niezbêdne usuniêcie barier utrudniaj¹cych podejmowanie dzia³alnoœci w zakresie
geologii i górnictwa oraz uproszczenie obowi¹zuj¹cych procedur.
Moim zamiarem jest równie¿
stworzenie ustawowych instrumentów dla rozwoju geologii, w
szczególnoœci w samorz¹dach
powiatowych. Piln¹ do rozwi¹zania spraw¹ pozostaje przygotowanie dobrych mechanizmów do
skutecznej walki z nielegaln¹ eksploatacj¹. Niezwykle trudn¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ zmiany jest sprawa w³asnoœci z³ó¿ kopalin. Budzi
ona dzisiaj liczne kontrowersje i
w¹tpliwoœci interpretacyjne.
Czas najwy¿szy zmierzyæ siê
z t¹ problematyk¹ w taki
sposób, aby przepisy sta³y siê czytelne, a nowa
prawna sytuacja z³ó¿ kopalin zapewnia³a ochronê praw przys³uguj¹cych
ich dzisiejszym w³aœcicielom. Zmiany obejm¹ te¿
szereg innych zagadnieñ z
dziedziny geologii i górnictwa, by Prawo geologiczne i górnicze lepiej s³u¿y³o racjonalnej
gospodarce kopalin w ramach zrównowa¿onego rozwoju.

wania administracji geologicznej, co nale¿y poprawiæ?
Przede wszystkim trzeba
wzmocniæ prawn¹ pozycjê organów administracji geologicznej.
W szczególnoœci mam na myœli
geologów powiatowych, zatrudnionych w starostwach. Zlecona
przeze mnie analiza stanu faktycznego w zakresie wykonywania
zadañ z obszaru geologii w powiatach wykaza³a, ¿e w skali kraju w ponad po³owie starostw –
mimo ustawowego obowi¹zku –
nie zatrudnia siê geologów. Oznacza to, ¿e w tych powiatach za-

Zapowiedzia³
Pan podjêcie
dzia³añ naprawczych w
zakresie
funkcjono-
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wynikaj¹ce z Prawa geoloÂ dania
gicznego i górniczego, wymagaj¹ce szczególnej wiedzy i doœwiadczenia praktycznego, wykonuj¹ osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie daleko odbiegaj¹ce od
wymaganego. Oznacza to tak¿e,
¿e w tych powiatach najwiêkszy
skarb narodowy, który wymaga
ochrony, w postaci z³ó¿ i wód
podziemnych, nie ma fachowego
gospodarza. Ten stan wymaga
kompleksowych zmian, tym bardziej, ¿e geolodzy powiatowi
wykonuj¹ szereg zadañ niezwykle odpowiedzialnych, polegaj¹cych na udzielaniu koncesji, merytorycznej ocenie projektów prac
geologicznych oraz dokumentacji
geologicznych z³ó¿ kopalin, hydrogeologicznych i geologicznoin¿ynierskich. Te dokumenty
s³u¿¹ nastêpnie przedsiêbiorcom
do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej lub realizowania
przedsiêwziêæ w zakresie planowania przestrzennego, budownictwa, turystyki etc. Musz¹ byæ zatem sporz¹dzone zgodnie z zasadami sztuki geologicznej i obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Powiatowy geolog powinien
byæ swoistym policjantem,
wspó³pracuj¹cym z organami ochrony œrodowiska w
gminach. To chyba zadanie
trudne do zrealizowania?
Ca³kowicie siê z panem zgadzam. Do problemów, o których
wspomnia³em, polegaj¹cych na
brakach w zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry w starostwach
powiatowych, dochodzi jeszcze
inny, bardzo wa¿ny problem, a
mianowicie niewystarczaj¹ce
œrodki finansowe przeznaczone
na obs³ugê zadañ wykonywanych przez geologa powiatowego. Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e or-
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ganem w³aœciwym do ustalania
op³at za nielegaln¹ eksploatacjê
wszystkich rodzajów kopalin, z
wyj¹tkiem kopalin w obszarach
morskich, jest starosta, dzia³aj¹cy
przy pomocy geologa powiatowego. Geolog ten powinien byæ
rzeczywiœcie swoistym policjantem, wykazuj¹cy siê skutecznoœci¹ swoich dzia³añ. ¯eby jednak
tak siê sta³o, niezbêdne s¹ zmiany w podziale œrodków pochodz¹cych z op³at eksploatacyjnych,
szczególnie za eksploatacjê bez
wymaganej prawem koncesji, a
nadto wskazanie nowych beneficjentów tej op³aty i nowych celów, które bêd¹ finansowane z
op³at eksploatacyjnych. Wprowadzenie zmian do Prawa geologicznego i górniczego w taki sposób, aby œrodki z op³at eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin bez koncesji stanowi³y dochód
powiatu, stworzy nowe rozwi¹zania dla skutecznej walki z nielegaln¹ eksploatacj¹ kopalin. Liczne sygna³y potwierdzaj¹, ¿e starostowie czêsto nie podejmuj¹
dzia³añ zmierzaj¹cych do ustalenia op³aty za nielegaln¹ eksploatacjê, z uwagi na brak œrodków finansowych koniecznych do wykonania niezbêdnych prac terenowych. Prace te polegaj¹ g³ównie
na ustaleniu iloœci wydobytej kopaliny bez koncesji oraz okreœleniu rodzaju kopaliny. Osoby wykonuj¹ce opisane czynnoœci
musz¹ posiadaæ specjalistyczn¹
wiedzê oraz dysponowaæ niezbêdnym sprzêtem do wykonania
obmiaru geodezyjnego wyrobiska i musz¹ prowadziæ swe dzia³ania koordynowane przez geologa powiatowego. Niepodejmowanie dzia³añ przez czêœæ starostów z powodów omówionych
wczeœniej powoduje du¿e straty
w dochodach tych gmin na tere-

nach, na których jest prowadzona nielegalna dzia³alnoœæ wydobywcza, a tak¿e straty dla NFOŒiGW. To oczywiœcie kosztuje –
mo¿na siê domyœlaæ, ¿e m.in. dlatego starostowie nie zatrudniaj¹
geologa – aktywny geolog przynosi w powiecie wy³¹cznie straty. Z jego dzia³alnoœci najwiêkszy
zysk maj¹ gminy, które jednak nie
³o¿¹ na funkcjonowanie administracji geologicznej oraz utrzymanie geologa powiatowego.
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Wydawa³oby siê, ¿e nasze
bogactwa naturalne s¹ dobrze rozpoznane, ale nie ma
roku, by geolodzy czegoœ
nie odkryli, dziêki nowym
technikom badawczym. Czy
s¹ wydawane nowe koncesje?
Warto pamiêtaæ, ¿e geologia
to podstawa dzia³alnoœci górniczej. Eksploatacja zasobów geologicznych dotyczy nie tylko wêgla, gazu czy ropy, ale tak¿e wód
podziemnych, metali, piasków i
¿wirów.
Rzeczywiœcie, rozwój technik badawczych i nowych technologii wydobywczych spowodowa³ zwiêkszenie zainteresowania zagospodarowaniem z³ó¿ kopalin. Przyczyni³ siê do tego tak¿e gwa³towny wzrost cen surowców mineralnych na rynkach
œwiatowych, który sprawi³, i¿ nawet niewielkie z³o¿a o znaczeniu
marginalnym lub z³o¿a poprzednio pozabilansowe sta³y siê op³acalne do eksploatacji przez inwestorów. Ma to tak¿e bezpoœrednie
prze³o¿enie na liczbê udzielanych
koncesji.
Wed³ug stanu na 10 marca
2006 r., Minister Œrodowiska przy
pomocy G³ównego Geologa Kraju udzieli³ 135 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿Â
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kopalin oraz 367 na wydobywanie kopalin ze z³ó¿.
Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e
trend wzrostu liczby udzielanych
koncesji bêdzie siê utrzymywa³,
szczególnie w dziedzinie poszukiwania i rozpoznawania z³ó¿
ropy naftowej i gazu ziemnego, a
byæ mo¿e równie¿, magazynowania ropy i gazu. W przysz³oœci tak¿e koncesjonowanie podziemnego sk³adowania CO2 mo¿e byæ
szczególnie interesuj¹ce, w
zwi¹zku z handlem uprawnieniami do emisji tego gazu.
Jaka jest przysz³oœæ wêgla
kamiennego i wêgla brunatnego w Polsce?
Te dwie kopaliny s¹ surowcami strategicznymi z punktu wiedzenia bezpieczeñstwa energetycznego naszego kraju. Jednoczeœnie posiadamy tak¿e du¿e zasoby bilansowe tych kopalin. Jesteœmy 8 producentem wêgla kamiennego na œwiecie (najwiêcej
produkuj¹ go Chiny i USA) oraz
6 producentem wêgla brunatnego
(najwiêksza produkcja w Niemczech i USA).
W 2002 roku 15 krajów Unii
Europejskiej zu¿y³y ponad 247
mln ton wêgla, z czego 180 mln
ton to wêgiel z importu. Po rozszerzeniu UE w 2004 r. do 25
cz³onków zu¿ycie wzros³o do 361
mln ton (w tym na Polskê przypad³o ok. 75 mln ton).
Polska, korzystaj¹c ze
swojej bazy zasobowej, zagospodarowania z³ó¿ i wieloletniego doœwiadczenia w eksploatacji, ma szansê w du¿ym stopniu wykorzystaæ tak¹ sytuacjê i
w najgorszym przypadku utrzymaæ dotychczasow¹ wielkoœæ
produkcji (2005 r. – 94 mln ton)
i eksportu (2005 r. – 19,5 mln
ton) wêgla kamiennego. Nale¿y
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jednak pamiêtaæ, ¿e kopalnie
musz¹ byæ rentowne i nie mog¹
absolutnie liczyæ na ewentualne
dofinansowanie z bud¿etu pañstwa. Rentownoœæ kopalñ wêgla
kamiennego mo¿na uzyskaæ
poprzez zwiêkszenie wydobycia bez zwiêkszania zatrudnienia. W obecnej sytuacji cen noœników energii jest to szczególnie wa¿ne.
Obecna baza zasobowa
wêgla kamiennego w Polsce zabezpiecza bezpieczeñstwo energetyczne naszego kraju, a rosn¹ce na rynkach œwiatowych ceny
ropy naftowej i gazu powoduj¹
zwiêkszenie zainteresowania wydobyciem wêgla kamiennego.
Zasoby wêgla kamiennego
w Polsce s¹ dobrze rozpoznane i
nie nale¿y spodziewaæ siê nowych odkryæ, lecz zagospodarowywania nowych pól rezerwowych oraz ewentualnie eksploatacji na niewielk¹ skalê zasobów w
kopalniach postawionych w stan
likwidacji. Kwestia ta wymaga
jednak wspó³pracy z ministrem
gospodarki, który jest odpowiedzialny za reformê (restrukturyzacjê) górnictwa wêgla kamiennego w Polsce.
Pomimo
planowanego
zwiêkszenia wykorzystania w
energetyce gazu ziemnego i spodziewanego wzrostu produkcji
energii ze Ÿróde³ odnawialnych
przewiduje siê, ¿e jeszcze w 2030
roku 60% energii elektrycznej
bêdzie produkowane w elektrowniach opalanych wêglem kamiennym i brunatnym. Wêgiel brunatny jest w warunkach Polski najtañszym Ÿród³em energii (oko³o
19 USD/MWh, co stanowi oko³o
65% kosztów energii uzyskiwanej z wêgla kamiennego) i pozostanie takim w wieloletniej perspektywie czasowej.
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Jednak zagro¿enia œrodowiska naturalnego ze strony
energetyki opartej na spalaniu wêgla brunatnego s¹
powa¿ne.
To prawda, ale coraz bardziej powszechne stosowanie nowoczesnych technologii, przy istniej¹cych surowych normach
emisji zanieczyszczeñ powoduje jednak, ¿e uci¹¿liwoœæ tego
przemys³u dla œrodowiska
znacznie zmala³a. Dowodem na
istnienie mo¿liwoœci uczynienia
wêgla brunatnego bardziej przyjaznym dla œrodowiska jest fakt,
¿e pozostaje on istotnym surowcem energetycznym w Niemczech, Stanach Zjednoczonych
czy Australii, choæ przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska s¹
bardzo restrykcyjne.
Mimo wszystko, wêgla kiedyœ zabraknie. Jak d³ugo
mog¹ jeszcze pracowaæ nasze elektrownie opalane
wêglem brunatnym?
Oczywiœcie, zasoby w zagospodarowanych z³o¿ach zmniejszaj¹ siê systematycznie i okres
eksploatacji istniej¹cych zespo³ów górniczo-energetycznych jest
ograniczony, ale wcale nie tak
krótki, np “Adamów” mo¿e pracowaæ do 2029 roku, “Be³chatów” do 2050, “Konin” do 2037
roku, a “Turów” do 2035 roku.
Mimo wydawa³oby siê doœæ
d³ugich okresów pracy, jakie
maj¹ przed sob¹ te elektrownie,
istnieje ewidentna potrzeba budowy nowego (jednego lub kilku) zespo³u górniczo-energetycznego. Czasu nie ma zbyt
wiele, poniewa¿ od powziêcia
decyzji do uruchomienia wydobycia w du¿ej kopalni odkrywkowej wêgla brunatnego potrzeba
Â
nie mniej ni¿ 15 lat.
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i¿ koszty energii uzyskiwanej ze
Ÿróde³ odnawialnych s¹ znacznie
wy¿sze ni¿ zwi¹zane ze spalaniem paliw kopalnych mo¿na s¹dziæ, ¿e przy zastosowaniu czystych technologii spalania wêgiel
brunatny jeszcze d³ugo pozostanie jednym z podstawowych surowców energetycznych na œwiecie i w Polsce. Nie grozi tu, jak w
przypadku wêglowodorów, szybkie wyczerpanie zasobów, poniewa¿ œwiatowe zasoby tego surowca zapewniaj¹ utrzymanie
obecnego poziomu wydobycia
przez 500 lat.
Czy szukamy surowców mineralnych na dnie morza?
Pod morskim dnem, zlokalizowanym na obszarze polskiej
czêœci Morza Ba³tyckiego, w dalszym ci¹gu mog¹ znajdowaæ siê
interesuj¹ce struktury geologiczne, obfituj¹ce w z³o¿a surowców.
Dotyczy to szczególnie podmorskich z³ó¿ ropy naftowej i
gazu ziemnego. Poszukiwania
w tym zakresie prowadzone s¹
od ponad 30 lat. Dotychczasowe prace poszukiwawczo-rozpoznawcze, zaowocowa³y odkryciem i udokumentowaniem 4
z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego. Coraz wiêksze zainteresowanie przedsiêbiorstw (równie¿
zagranicznych) zajmuj¹cych siê
poszukiwaniem i eksploatacj¹
z³ó¿ wêglowodorów wzbudza,
dotychczas s³abiej rozpoznana,
œrodkowa czêœæ polskiego obszaru Morza Ba³tyckiego. Dodatkowo realizowane s¹ tematy badawcze, finansowane ze œrodków
Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, s³u¿¹ce poszukiwaniu nowych podmorskich z³ó¿.
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Dotychczas minister œrodowiska udzieli³ 8 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿
ropy naftowej i gazu ziemnego na
obszarze polskiej wy³¹cznej strefy ekonomicznej Morza Ba³tyckiego.
Warto równie¿ wspomnieæ o
dzia³aniach Polski w ramach miêdzyrz¹dowej Wspólnej Organizacji Interoceanmetal (IOM) w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i przygotowania do przemys³owego zagospodarowania
z³ó¿ polimetalicznych konkrecji
oceanicznych na dnie Pacyfiku, a
tak¿e stworzenie podstaw do
wspólnej eksploatacji przemys³owej tych z³ó¿. Powstaj¹ce na dnie
oceanu konkrecje polimetaliczne
s¹ naturalnymi nagromadzeniami
tlenków manganu i ¿elaza, które
dodatkowo zawieraj¹ zwi¹zki
metaliczne bogate w: nikiel,
miedŸ, kobalt, wanad, cynk i molibden. Obecnie obszar poszukiwañ wynosi 75 tys. km2.
Warto pamiêtaæ, ¿e Polska
jest potentatem w wydobyciu i
produkcji miedzi (2004 r. –
KGHM 7 miejsce w produkcji
górniczej, 6 miejsce w produkcji
rafinowanej na œwiecie) i srebra
(2004 r. – KGHM 3 miejsce w
produkcji górniczej), cynku i o³owiu. Doœwiadczenie takie daje
Polsce wiod¹c¹ rolê w IOM.
Organizacje ekologiczne
zwracaj¹ uwagê, ¿e w naszym kraju – pod pretekstem zabezpieczenia przeciwpowodziowego – prowadzi siê prace hydrotechniczne niszcz¹ce przyrodê.
Przy obecnych uwarunkowaniach prawnych, wynikaj¹cych z ustawy Prawo wodne i
Ramowej Dyrektywy Wodnej,
oczywiste jest, ¿e œrodki techniczne ochrony przeciwpowodziowej

mog¹ byæ podejmowane jedynie
wtedy, gdy jest to niezbêdne i w
pe³ni uzasadnione. Uwarunkowania hydrologiczne naszego kraju
sprawiaj¹, ¿e stosowanie jedynie
nietechnicznych œrodków ochrony przeciwpowodziowej nie
przynosi po¿¹danych rezultatów.
Dlatego te¿ jedynie kompleksowe
podejœcie do ochrony przeciwpowodziowej i stosowanie równolegle œrodków nietechnicznych i
niezbêdnych dzia³añ technicznych mo¿e zmniejszyæ ryzyko
wystêpowania powodzi, a tym
samym skutecznie chroniæ spo³eczeñstwo i œrodowisko.
Przyk³adem na odtwarzanie
nadrzecznych terenów zalewowych s¹ wykupione grunty wsi
Pilce, prawie kompletnie zniszczonej podczas katastrofalnej powodzi w 1997 roku. Obecnie
grunty te oraz dodatkowe grunty
o powierzchni 406 ha , których
w³aœcicielem jest Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu, stanowi¹ naturalny
polder dla wód powodziowych
Nysy K³odzkiej.
Kolejnym przyk³adem jest
budowa zbiornika KuŸnica Warê¿yñska o powierzchni 560 ha,
który 25 sierpnia 2005 r. zosta³
przekazany do próbnego piêtrzenia. Zbiornik ten zosta³ utworzony w wyrobisku by³ej kopalni piasku. W ten sposób zosta³a dokonana rekultywacja terenu zdegradowanego ponad trzydziestoletni¹
dzia³alnoœci¹ kopalni, a krajobraz
zosta³ wzbogacony o dodatkowe
walory przyrodnicze i rekreacyjno-turystyczne. Zbiornik zasila
wody, g³ównie wezbraniowe,
rzek Czarnej Przemszy i Trzebyczki. Przy regulacjach tych
rzek uwzglêdniono koniecznoœæ
zachowania przep³ywu biologicznego i poziomu wody w starychÂ
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7

30 czerwca 2006 r.

rozmowa

Â

korytach. Wysoka jakoœæ wód
zasilaj¹cych zbiornik zapewnia
mo¿liwoœæ hodowli ryb, w tym
równie¿ szlachetnych ³ososiowatych, stanowi¹cych niema³¹ atrakcjê dla wêdkarzy.
Z tego wynika, ¿e mo¿na
godziæ ochronê przyrody z
ochron¹ przeciwpowodziow¹.
I jest na to jeszcze wiêcej
przyk³adów. Chocia¿by projekt
odsuniêcia obwa³owania rzeki
Odry w rejonie Domaszków –
Tarchalice, w powiecie Wo³ów.
W wyniku tego przedsiêwziêcia,
zostanie trwale odzyskana retencja przeciwpowodziowa na powierzchni 670 ha oraz zostan¹
odtworzone dogodne warunki do
regeneracji lasów ³êgowych. Po
odsuniêciu obwa³owania otwarty
obszar bêdzie zalewany i odwadniany w sposób naturalny, bez
¿adnych œrodków technicznych.
Reaktywacja obszaru zalewowego zostanie uzyskana dziêki
wspó³pracy gospodarki wodnej
(RZGW Wroc³aw), gospodarki
leœnej (Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu), ochrony przyrody (WWF
Polska, Fundacja Zielona Akcja),
administrator
obwa³owañ
(WZMiUW we Wroc³awiu) oraz
jednostek samorz¹dowych (gmina i powiat Wo³ów).
W zwi¹zku z wymaganiami
unijnymi, wprowadzona zosta³a w Polsce sieæ obszarów Natura 2000 obejmuj¹ca obszary specjalnej
ochrony ptaków oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk. Na obszarach tych zabrania siê podejmowania
dzia³añ mog¹cych w znacz¹cy sposób pogorszyæ stan
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siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków roœlin i
zwierz¹t, a tak¿e w znacz¹cy
sposób wp³yn¹æ negatywnie
na gatunki. Czy nie koliduje
to z wydobywaniem kopalin i
z gospodark¹ wodn¹?
Je¿eli przemawia za tym interes spo³eczno-gospodarczy warunkuj¹cy rozwój terenu, na którym wystêpuj¹ z³o¿a to zgodnie z
art. 34 ustawy z 16 kwietnia o
ochronie przyrody (Dz.U.
04.92.880), na obszarach Natura
2000 mog¹ byæ podejmowane
dzia³ania zwi¹zane z rozpoznawaniem lub wydobywaniem kopalin, pomimo zapisu art. 33 ust. 1
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody zabraniaj¹cego podejmowanie dzia³añ mog¹cych w znacz¹cy sposób pogorszyæ stan œrodowiska na obszarach Natura 2000. Jednak uzyskanie koncesji na tak¹ dzia³alnoœæ
musi byæ poprzedzone uzyskaniem decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach w trybie przepisów Prawa ochrony œrodowiska. Taka decyzja w przypadku
dzia³alnoœci mog¹cej znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko musi byæ
uzgodniona z w³aœciwym wojewod¹ lub dyrektorem urzêdu morskiego. Ponadto na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu
dzia³alnoœæ zwi¹zana z utrzymaniem urz¹dzeñ i obiektów s³u¿¹cych bezpieczeñstwu powodziowemu, je¿eli nie zagra¿a ona zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk roœlin i zwierz¹t ani nie
wp³ywa w sposób istotny negatywnie na gatunki roœlin i zwierz¹t, dla
których zosta³ wyznaczony obszar
Natura 2000.

ek
koserwis

Dziêkujê za rozmowê.
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