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4 lipca 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie poświęcone
zagadnieniu prawnej ochrony przyrody, którego organizatorem był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Olsztynie.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, którzy na co
dzień działają na rzecz ochrony przyrody w naszym województwie oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, a także komend powiatowych i miejskich policji, którzy również posiadają możliwości i
uprawnienia do takich działań.
Kwestia zagrożenia środowiska przyrodniczego powinna stanowić wyzwanie dla wszystkich służb państwowych,
w tym także Policji, oczywiście przy odpowiednim wsparciu innych podmiotów. Nowe uregulowania prawne dają
ku temu pełne możliwości. Wobec tego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zauważył
potrzebę spotkania i omówienia problemu prawnej ochrony przyrody z funkcjonariuszami jednostek Policji,
które są właściwe w sprawach dotyczących popełnianych wykroczeń i przestępstw przeciwko ochronie
przyrody.
Podczas spotkania podkreślono, że do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wpływa coraz
więcej zgłoszeń dotyczących m.in. naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych
(np. niszczenie siedlisk ptaków podczas termomodernizacji, niszczenie gniazd ptasich podczas wycinki drzew,
zabijanie i trucie ptaków drapieżnych, kłusownictwo i inne) oraz zakazów obowiązujących na obszarowych
formach ochrony przyrody (np. wycinka zadrzewień śródpolnych, zmiana rzeźby terenu, zmiana stosunków
wodnych, niszczenie oczek wodnych i inne). Dlatego tak ważnym jest ścisła współpraca pomiędzy Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie a Policją, która ma na celu skuteczniejsze egzekwowanie przepisów
prawa w zakresie przestępstw i wykroczeń przeciwko ochronie przyrody.
Spotkanie stało się polem do wymiany opinii i doświadczeń w zakresie prawnej ochrony przyrody. Podczas
wydarzenia pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie omówili poszczególne
zagadnienia dotyczące ochrony przyrody, w tym przepisy regulujące funkcjonowanie form ochrony przyrody,
występowania gatunków chronionych w miastach, wycinki drzew w świetle nowych przepisów (tj. od 17
czerwca 2017 r.) oraz prowadzenia prac ziemnych wpływających na zmianę rzeźby terenu na obszarach
chronionych i zmianę stosunków wodnych. Przedstawiono również założenia projektu pn. „Masz prawo do
skutecznej ochrony przyrody”, którego beneﬁcjentem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
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