
 

 

Warszawa, dnia 07 czerwca 2022 r. 

WPN-I.600.41.2022.MD 

 

Panie / Panowie  

Prezydenci / Burmistrzowie / Wójtowie  

Gmin Województwa Mazowieckiego 

(poprzez ePUAP)  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718) 

- dalej „ustawa o IGO”, która wdraża unijne rozporządzenie nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania  

i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U.UE.L.2014.317.35, z późn. zm.) - dalej 

„rozporządzenie UE”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przekazuje informacje  

o nowych zadaniach, które znajdą się w Państwa kompetencjach. Ustawa w tym zakresie weszła w życie 

18 grudnia 2021 r. 

 

Zadania własne gminy wynikające z ustawy o IGO:  

1) przyjmowanie zgłoszeń o stwierdzeniu obecności w środowisku inwazyjnego gatunku obcego - 

dalej „IGO” stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski (art. 15 ustawy o IGO);  

2) przekazanie zgłoszeń o stwierdzeniu obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla 

Unii/Polski (art. 16 ust. 1) oraz informacji o nieobecności IGO w środowisku (art. 17 ust. 2 

ustawy o IGO), wzór formularza zgłoszeń stwierdzeń IGO znajduje się w załączniku 1;  

3) przeprowadzenie działań zaradczych w stosunku do IGO stwarzającego zagrożenie dla 

Unii/Polski rozprzestrzenionego na szeroką skalę (art. 21 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 1 ustawy o IGO) 

i monitorowanie skuteczności działań zaradczych i ich oddziaływania na gatunki niedocelowe;  

4) przekazanie raportu o przeprowadzonych działań zaradczych (art. 21 ust. 14 ustawy o IGO), wzór 

raportu z działań zaradczych znajduje się w załączniku 2. 

 

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, informuje że obecnie 

procedowany jest projekt rozporządzenia w sprawie listy IGO stwarzających zagrożenie dla Unii i listy 

IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu 

przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów na podstawie art. 23 ustawy. W związku z brakiem 

rozporządzenia określającego podział IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski na podlegające 

szybkiej eliminacji oraz rozprzestrzenione na szeroką skalę, przepisów art. 21 ustawy o IGO jeszcze nie 

można zastosować. Natomiast w odniesieniu do listy IGO stwarzających zagrożenie dla Unii i listy IGO 

stwarzających zagrożenie dla Polski, do czasu wejścia w życie stosownego rozporządzenia, za IGO 

stwarzające zagrożenie dla Unii uznaje się gatunki, które wskazuje Rozporządzenie wykonawcze Komisji 

(UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za 

stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1143/2014 (Dz. U. UE. L z 2016, Nr 189 poz. 4, z późn. zm.). Zgodnie z art. 59 ustawy o IGO, za gatunki 

stwarzające zagrożenie dla Polski uznaje się gatunki wymienione w załączniku do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które  

w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 



 

siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210 poz. 1260). Na dzień oznaczony w dacie pisma lista 

inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii oraz dla Polski przedstawia się jak  

w załączniku 3.   

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie informuje, że dotychczasowe zezwolenia na 

przetrzymywanie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii wydane przed wejściem w życie ustawy  

o IGO wygasną 19 grudnia 2022 r.. W związku powyższym, do tego dnia należy: 

 uzyskać zezwolenie na przetrzymywanie IGO i ewentualne inne czynności zakazane albo 

 przekazać IGO podmiotowi, który posiada stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt albo  

 unieszkodliwić roślinę lub oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii. 

 

Unieszkodliwienie rośliny lub uśmiercenie zwierzęcia powinno się odbyć w taki sposób, aby nie doszło 

do rozprzestrzenienia się IGO w środowisku (np. poprzez transport nasion roślin z wiatrem).  

W przypadku IGO stwarzających zagrożenie dla Polski dotychczasowe zezwolenia na ich 

przetrzymywanie zachowują ważność.  
 

W przypadku przetrzymywania zwierząt domowych (IGO), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

informuje, że jeśli zwierzę domowe było przetrzymywane w celach niekomercyjnych jeszcze przed 

umieszczeniem tego gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski, możliwe jest 

uzyskanie zezwolenia na jego dalsze przetrzymywanie. Data, którą uznaje się za wpisanie danego 

gatunku na listę IGO, podana jest w liście inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla 

Unii oraz dla Polski (załącznik 3). Możliwość uzyskania zezwolenia istnieje do 18 czerwca 2022 r. Z tego 

względu, do tego dnia należy: 

 złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie i przemieszczanie/transport 

zwierzęcia albo 

 przekazać zwierzę podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt 

albo 

 oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii oraz poinformować o tym w terminie 

7 dni regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

Należy pamiętać o zalegalizowaniu przetrzymywania IGO w przewidzianych prawem terminach.  

 

W przypadku sprzedaży IGO przetrzymywanych w celach komercyjnych (tzw. zapasów IGO), 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, że przepisy przejściowe dotyczące zapasu IGO nie 

mają obecnie zastosowania do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii, ponieważ minęły terminy 

określone w rozporządzeniu UE. Posiadacz zapasu IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski nabytego 

przed 18 grudnia 2021 r. ma prawo bez zezwolenia: 

 do 18 grudnia 2023 r. przetrzymywać lub przemieszczać te rośliny i zwierzęta IGO w celu:  

 sprzedaży lub przekazania podmiotom prowadzącym badania naukowe, prowadzącym 

ochronę ex situ, wykorzystującym IGO do celów medycznych, posiadającym stosowne 

zezwolenia; 

 uśmiercenia zwierzęcia lub unieszkodliwienia rośliny;  

 do 18 grudnia 2022 r. przetrzymywać lub przemieszczać te rośliny i zwierzęta IGO w celu 

sprzedaży lub przekazania podmiotom do celów niekomercyjnych, posiadającym stosowne 

zezwolenia na ich przetrzymywanie i przemieszczanie. 

Posiadacz zapasu IGO powinien zapewnić przetrzymywanie i przemieszczanie zapasu IGO w obiekcie 

izolowanym oraz podejmować niezbędne środki w celu uniemożliwienia rozmnażania, 

rozprzestrzeniania się lub ucieczki IGO. Jeśli posiadacz zapasu IGO przez 2 lata nie sprzedał lub nie 

przekazał IGO, to jest zobowiązany poddać zwierzę uśmierceniu zgodnie z zasadami określonymi 

w ustawie lub roślinę unieszkodliwieniu, w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenienie się tego 

zwierzęcia lub tej rośliny. Informację o uśmierceniu zwierzęcia lub unieszkodliwieniu rośliny należy 

przekazać do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni.  

 

Naruszenie przepisów dotyczących IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski skutkuje popełnieniem 

przestępstwa lub wykroczenia i wiąże się z obciążaniem administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł. 

Posiadacze zapasu IGO, którzy nie zastosują się do ww. schematu postępowania podlegać będą także 



 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a gdy sprawca działa nieumyślnie, podlegać będzie 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei właściciele zwierząt 

domowych, którzy nie zastosują się do ww. sposobu postępowania, podlegać także będą karze aresztu 

albo grzywny.  

 

Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zwraca uwagę na informacje 

umieszczone na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie  

i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące inwazyjnych gatunków obcych:  

 https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/informacje-ogolne 

 https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/zgloszenie-i-dzialania-zaradcze-w-przypadku-stwierdzenia-

igo-w-srodowisku 

 https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3 

 https://www.gov.pl/web/gdos/przepisy-prawne-dotyczace-gatunkow-obcych 

 
Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą  

o upowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty informacji dotyczących konieczności zgłaszania do 

gminy stwierdzonej obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski oraz 

informacji na temat możliwości przetrzymywania IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub Polski oraz 

wykonania innych czynności podlegających zakazom w stosunku do IGO w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami prawa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór przekazania zgłoszenia stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla 

Unii/Polski  

2. Wzór raportu o przeprowadzonych działaniach zaradczych na terenie gminy - w stosunku do IGO 

stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski rozprzestrzenionego na szeroką skalę  

3. Lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii oraz dla Polski 

  

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Aneta Adamska 

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie - 

Regionalnego Konserwatora Przyrody 
/podpisano elektronicznie/ 
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