
 
 
 
 
UZASADNIENIE 
 
Wojewoda Śląski zwrócił się do tut. Gminy z wnioskiem o zaopiniowanie włączenia obszaru 
oznaczonego symbolem PLH240020 i nazwą „Ostoja Złotopocka”.  
Przedstawiony projekt obejmuje znaczną część terenu Gminy Janów, chronioną już w ramach 
trzech rezerwatów przyrody: "Parkowe", "Bukowa Kępa" i "Ostrężnik" wchodzących w skład 
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.  
Tereny Gminy Janów są chronione w odpowiedni sposób, zaś mnożenie sposobów ochrony 
może w konsekwencji prowadzić do chaosu decyzyjnego i krzyżowania się kompetencji, co 
stoi                 w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawa wyrażoną w art. 2 
Konstytucji RP.  
Ponadto zgodnie z „Ogólnymi zaleceniami dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków 
zwierząt (poza ptakami). Obszarów roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy 
Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000 
w Polsce” znajdującymi się na stronie Ministerstwa Środowiska: 
„Trzeba wyraźnie podkreślić, że przedstawione (…) wskazania dotyczące ochrony głównych 
typów siedlisk przyrodniczych i grup gatunków związanych z siedliskami o podobnym 
charakterze, mają bardzo ogólny charakter. Dają one jedynie orientację, jakich zakazów                    
i ograniczeń można się spodziewać na terenach SOO, nie precyzując ich jednak do końca.” 
W ocenie Rady Gminy obejmowanie – w drodze aktu władzy administracyjnej – ochroną 
obszaru bez – nie tylko sprecyzowania uprawnień i obowiązków stron – lecz także bez 
zakreślenia granic działania władzy publicznej nasuwa podejrzenie o sprzeczność tych norm z 
art. 7 i 31 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym bardziej, że stosownie do art. 6 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory „dla specjalnych obszarów ochrony państwa 
członkowskie ustalą konieczne działania ochronne”. Dyrektywa Rady wprowadzająca 
program ochrony Natura 2000 nie przewiduje zatem wprowadzania niedookreślonych norm 
blankietowych, lecz konkretne programy ochrony. Przesłany do zaopiniowania projekt poza 
wytyczeniem obszarów nie spełnia innych warunków określonych Dyrektywą Rady. 
Cele, jakie winny być osiągnięte w/w Dyrektywą Rady Unii Europejskiej, mogą zostać 
zrealizowane w ramach istniejących już programów ochrony przyrody na terenie Gminy 
Janów. 
Mając na uwadze powyższe okoliczności Rada Gminy negatywnie ocenia przesłany projekt. 
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