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Planowanie przestrzenne a  

ochrona korytarzy ekologicznych 



Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. nr 92, poz. 880, art. 5 

 

„korytarz ekologiczny – obszar umożliwiający migrację zwierząt, roślin lub grzybów” 

 

 

• nie sprecyzowano zasad wyznaczania granic korytarza  

• nie określono zasad ochrony 

Status prawny  

Forma dedykowana ochronie korytarzy – obszary chronionego krajobrazu (OChK, art. 23, 24 

u.o.p.) 



24% powierzchni 
województwa 

Południowomałopolski obszar chronionego krajobrazu 



• Raport Fundacji WWF Polska (Jakimiuk i in., 2009) – wskazanie punktów krytycznych 

związanych przede wszystkim z istnieniem zabudowy i infrastruktury drogowej – 

uniemożliwiające migrację dużych ssaków w granicach karpackiego korytarza ekologicznego 

 

• 2012 r. odstąpienie od zakazów m.in. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 

szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych (doliny rzek 

stanowią naturalne korytarze migracyjne dla wielu gatunków zwierząt) 

 

„obowiązujące dotychczas na terenie Południowomałopolskiego OChK zakazy były zbyt 

rygorystyczne, przez co niosły konsekwencje o charakterze gospodarczym dla regionu” 

Południowomałopolski obszar chronionego krajobrazu 



Sieć obszarów NATURA 2000 
• Zakaz podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, a szczególnie zabrania się działań 

mogących m.in. pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami (art. 33 u.o.p.).  

 

• Przy tworzeniu planów ochrony dla obszarów Natura 2000 powinno się określić warunki służące 

zachowaniu integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 (art. 29 

u.o.p.).  

 

• Brak powszechnie obowiązującego (o mocy prawnej) dokumentu, w którym wyznaczone byłyby 

korytarze łączące obszary Natura 2000.  

 

 twórcy planów ochrony obszarów Natura 2000 zmuszeni są każdorazowo sami wyznaczać 

połączenia z najbliższymi obszarami Natura 2000 

 nie wszystkie obszary Natura 2000 w Polsce mają już przyjęte plany ochrony 



Oceny oddziaływania na środowisko 

• Każdorazowo przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę wpływ danego 

przedsięwzięcia lub dokumentu na obszary Natura 2000. 

 

• Nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania obszarów Natura 2000 jest ich 

integralność i połączenie z innymi obszarami Natura 2000. 



Opracowania ekofizjograficzne 

• Dla wszystkich dokumentów planistycznych na poziomie regionalnym i lokalnym. 

 

• Charakterystyka poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań na 

obszarze objętym planem lub studium. 

 

• Wynikiem analiz – wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na 

cechy zasobów środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być 

podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska. 

 Wyznaczenie/wskazanie przebiegu korytarzy ekologicznych powinno stanowić stały element 
informacji przyrodniczej w tego typu opracowaniach. 



Koncepcja korytarzy ekologicznych w Polsce 

 sieć ECONET-POLSKA (Liro i in., 1995) 

 

• projekt National Nature Plan (NNP) Programu Europejskiego Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody – IUCN  

 

• przyrodnicza podstawa „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 
2000 Plus” (Liro i in., 1998)  

 

• wdrożona w wielu planach zagospodarowania przestrzennego województw 

→ w niedostatecznym stopniu uwzględnia bariery ograniczające migrację organizmów w korytarzach 
ekologicznych (Kistowski i Pchałek, 2009) 



 projekt Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) 2005 r. 
(Jędrzejewski i in., 2005) 

 

• na zlecenie Ministerstwa Środowiska 

 

• współpraca ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk” oraz Muzeum i Instytutem Zoologii PAN 

 

• połączenie europejskiej sieci NATURA 2000 w Polsce  

Koncepcja korytarzy ekologicznych w Polsce 



Sieć ECONET Sieć ZBS PAN 2005 



Sieć ECONET 
Sieć IBS PAN 2012 
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Założenie: 

• do 2030 powstanie spójnej, hierarchicznej sieci węzłów i korytarzy ekologicznych, 

będącej częścią sieci kontynentalnej (funkcjonalne połączenie obszarów Natura 2000 z 

prawnymi formami ochrony przyrody w Polsce) 

• system uzupełniony korytarzami o znaczeniu ponadregionalnym jest uszczegółowiany na 

poziomie regionalnym i lokalnym zgodnie z hierarchią planowania przestrzennego i 

potrzebami zachowania spójności sieci ekologicznej kraju  

Źródło: Monitor Polski 2012, poz. 252; załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 

Ale: 

sieć Natura 2000 i krajowy system ochrony obszarowej – dwa słabo skoordynowane systemy 

ochrony, różniące się kryteriami delimitacji oraz podstawami zarządzania i ochrony walorów 

przyrodniczych 

Korytarze ekologiczne w planowaniu przestrzennym 



Źródło: Monitor Polski 2012, poz. 252; załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011, s. 126 

Korytarze ekologiczne w planowaniu przestrzennym 
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Lp.  Województwo Data uchwalenia Uwagi – styczeń 2017 

1. dolnośląskie 27.03.2014 - 

2. kujawsko-pomorskie 26.06.2003 - 

3. lubelskie 30.10.2015 - 

4. lubuskie 15.11.2016 

5. łódzkie 21.09.2010 - 

6. małopolskie 22.12.2003 - 

7. mazowieckie 07.07.2014 - 

8. opolskie 28.09.2010 - 

9. podkarpackie 30.08.2002 - 

10. podlaskie 27.06.2003 okresowa ocena 2014 

11. pomorskie 30.12.2016 - 

12. śląskie 29.08.2016 - 

13. świętokrzyskie 22.09.2014 - 

14. warmińsko-mazurskie 27.05.2015 - 

15. wielkopolskie 26.04.2010 - 

16. zachodniopomorskie 19.10.2010 - 

Tab. 1. Zestawienie podstawowych informacji o PZPW – stan na 2017. 



I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

 

• niemal we wszystkich PZPW odwołanie do sieci ECONET-POLSKA 

• w PZPW łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego 

odwołanie do projektu ZBS PAN (IBS PAN) z 2005 r. 

• tworzenie własnych sieci korytarzy (np. dolnośląskie, pomorskie) 

Plany zagospodarowania przestrzennego województw 





II. CELE, ZASADY I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Często tylko ogólne stwierdzenia o konieczności kształtowania spójnej przestrzennie sieci 

powiązań przyrodniczych czy minimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji 

na środowisko przyrodnicze. 

Plany zagospodarowania przestrzennego województw 





PZPW mazowieckiego 

Rekomendacje dla ministra właściwego do spraw ochrony środowiska m.in. 

wprowadzenie systemu ochrony prawnej korytarzy ekologicznych 

III. OCENA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

 

 PZPW zachodniopomorskiego, lubelskiego, pomorskiego – wprowadzenie monitoringu 

korytarz 

Plany zagospodarowania przestrzennego województw 



Źródło: Miłosz-Cielma i in. 2009 
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1. Uszczegółowienie sieci korytarzy ekologicznych IBS PAN 2012  

– metoda ścieżki najmniejszego kosztu(least cost path) 

a) Puszcza Augustowska – Puszcza Romincka 

b) Puszcza Romincka – Puszcza Borecka 

c) Puszcza Borecka – Puszcza Piska 

d) Puszcza Piska – Puszcza Knyszyńska 

e) Bory Tucholskie – Lasy Iławskie 

 

2. Analiza dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym 

 

3. Spotkania z interesariuszami. 

4. Badania terenowe. 

5. Weryfikacja sieci korytarzy – analiza wrażliwości 

users.csc.calpoly.edu 

Program ochrony północnego korytarza ekologicznego 



Wybrane odcinki Północnego Korytarza Ekologicznego (IBS PAN) uszczegółowione  
na poziomie lokalnym 



Odcinek Liczba gmin 

Puszcza Augustowska – Puszcza Romincka  11 

Puszcza Romincka – Puszcza Borecka 3 

Puszcza Borecka – Puszcza Piska 5 

Puszcza Piska – Puszcza Knyszyńska 29 

Bory Tucholskie – Lasy Iławskie 25 

suma 73 



Puszcza Borecka – Puszcza Piska 



Puszcza Borecka – Puszcza Piska 



Bory Tucholskie – Lasy Iławskie 



Bory Tucholskie – Lasy Iławskie 



Źródło: Śleszyński i in. 2015 

Chłonność demograficzna wg planów miejscowych (mpzp) 

W Polsce wg obowiązujących 
dokumentów może zamieszkać: 

 

- wg mpzp ok. 60 mln osób 

- wg suikzp ok. 130-200 mln 
osób 

 

(stan na 31.12.2013) 



nieokreślony status prawny ochrony korytarzy ekologicznych  
→ brak bezpośredniej konieczności wdrażania w planowaniu przestrzennym 

brak powszechnie akceptowanej w środowisku planistów koncepcji korytarzy 
ekologicznych w Polsce 

rozpraszanie zabudowy prowadzące do fragmentacji środowiska 

stosunkowo duża świadomość potrzeby ochrony korytarzy na poziomie 
krajowym i regionalnym, przy jednoczesnym ograniczonym zrozumieniu na 

poziomie lokalnym 

Wnioski 



Dziękuję za uwagę 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ  W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


