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Prezentowane w poniższej tabeli działania dedykowane kompensacji szkód stanowią jedynie 
przykłady możliwych do podjęcia kierunków działań kompensacyjnych.  

Są to działania podejmowane niejako niezależnie od etapu czy harmonogramu realizacji danego 
przedsięwzięcia. Niemniej jednak powinny zostać zainicjowane wyprzedzająco w stosunku 
do spodziewanych szkód. 
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Wyniki analizy: 

 
Tab. 1 Przykłady możliwych do zastosowania metod kompensacji przyrodniczej 

Element 
środowiska 

Rodzaj oddziaływania Możliwe do zastosowania metody kompensacji przyrodniczej 

Różnorodność 
biologiczna, fauna i 
flora 

Zniszczenie lub pogorszenie 
stanu siedlisk/ stanowisk 
gatunków roślin 

Wpływ na pogorszenie 
warunków bytowania lub 
likwidacja siedlisk gatunków 
zwierząt (również ostoi bądź 
miejsc żerowania) 

Fragmentacja ekosystemów i 
przerywanie połączeń 
przyrodniczych - efekt bariery  
(zaburzanie integralności 
obszaru lub zagrożenie 
spójności całej sieci) 

- Odtworzenie lub poprawa stanu istniejących obszarów: odtworzenie siedliska, by zagwarantować zachowanie 
jego wartości oraz przestrzeganie celów ochrony obszaru lub poprawa stanu pozostałego siedliska w stopniu 
proporcjonalnym do szkód wyrządzonych na danym obszarze Natura 2000 przez realizowany tam plan lub 
przedsięwzięcie 

- Odtworzenie siedliska na nowym lub powiększonym obszarze, który będzie włączony do sieci Natura 2000 
- Objęcie ochroną obszarów cennych przyrodniczo do tej pory ochroną prawną nie objętych lub podwyższenie 

statusu ochronnego istniejących obszarów 
- Celowe zabiegi związane z kształtowaniem bądź odtwarzaniem stosunków wodnych umożliwiających 

tworzenie siedlisk o określonym charakterze 
- Dokonywanie nasadzeń 
- Wprowadzenie ograniczeń w sposobie zagospodarowania gruntów 
- Zakup ziemi 
- Tworzenie zachęt dla tych działań gospodarczych, które podtrzymują kluczowe funkcje ekologiczne 

odtworzonego obszaru 
- Ograniczanie (innych) zagrożeń - zwykle wobec gatunków - poprzez oddziaływanie na pojedyncze źródła 

zagrożenia, lub poprzez skoordynowane działania skierowane na wszystkie czynniki zagrożeń - 
np. Wynikające z kumulacji negatywnych skutków w przestrzeni (np. przenoszenie płazów z zagrożonych 
zniszczeniem zbiorników wodnych do specjalnie wykonanych zbiorników wodnych) 

- Reintrodukcja gatunków 
- Restytucja i wzmacnianie gatunków, w tym drapieżnych 
- Tworzenie nowych miejsc rozrodu (np. budki dla ptaków lub nietoperzy, platformy gniazdowe dla drapieżnych 

etc.) 
- Zwiększenie liczebności gatunków będących naturalnym pożywieniem restytuowanego gatunku 

Środki kompensujące nie mają na celu umożliwienia realizacji planów czy przedsięwzięć bez względu na ich 
zidentyfikowany negatywny wpływ na obszary Natura 2000. Powinno się je rozpatrywać dopiero po stwierdzeniu 
negatywnego wpływu na obszar Natura 2000.  

Najważniejszym kryterium przy ocenie środków kompensujących w przypadku stwierdzenia ryzyka jest 
zachowanie i wzmocnienie ogólnej spójności sieci Natura 2000. Aby działania kompensujące mogły zostać 
zaakceptowane, powinny:  

- odnosić się w porównywalnych proporcjach do siedlisk i gatunków, na które ma ono negatywny wpływ;  

- zapewnić funkcje porównywalne do tych, które uzasadniały kryteria wyboru oryginalnego obszaru, 
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Element 
środowiska 

Rodzaj oddziaływania Możliwe do zastosowania metody kompensacji przyrodniczej 

w szczególności dotyczące odpowiedniego rozmieszczenia geograficznego.  

Lokalizacja środków kompensujących powinna być wybrana w taki sposób, aby ich przeprowadzenie 
gwarantowało najwyższą skuteczność w zachowaniu ogólnej spójności sieci Natura 2000. W tym celu obszar 
wybrany na przedmiot kompensacji powinien: 

- znajdować się w obrębie tego samego regionu biogeograficznego; 

- odznaczać się porównywalnymi funkcjami (w tym zwłaszcza porównywalnym rozmieszczeniem 
geograficznym); 

- posiadać określone cechy związane ze strukturą i funkcjami ekologicznymi, niezbędne dla s iedlisk i populacji 
gatunków. 

Odległość między oryginalnym obszarem a miejscem zastosowania środków kompensujących nie ma istotnego 
znaczenia, pod warunkiem, że nie narusza funkcjonalności obszaru, jego roli w regionie biogeograficznym 
i powodów, dla których został on wybrany do sieci Natura 2000. 

Efekt środków kompensujących powinien być zauważalny w chwili pojawienia się szkód na danym obszarze. 
W określonych okolicznościach, kiedy warunek ten nie może zostać spełniony, wymagana jest dodatkowa 
kompensacja za zaistniałe w międzyczasie szkody. 

Ponadto podjęte środki kompensujące nie powinny zagrażać ochronie integralności innych obszarów należących 
do sieci Natura 2000. W przypadku gdy środki kompensujące wprowadzane są na terenie innego obszaru Natura 
2000, muszą być one zgodne z celami ochrony tego obszaru. 

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej współczynniki kompensacji powinny być wyższe niż 1:1. 

Powierzchnia ziemi, 
w tym gleby 

Przekształcanie powierzchni 
ziemi; zmiany jej fizycznych i 
chemicznych właściwości 

- Rekultywacja miejsc zdegradowanych i przywracania ich funkcji, jako forma kompensacji strat (rozumianych 
jako zmiana formy użytkowania terenu) związanych z realizacją przedsięwzięcia  

Krajobraz, w tym 
krajobraz kulturowy 

Zniszczenie obiektów o 
znaczeniu kulturowym bądź 
historycznym 

- Przeniesienie/ odtworzenie w innym miejscu obiektów lub obszarów cennych pod względem kulturowo-
historycznym, decydujących o tożsamości i specyfice danego miejsca. 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy 


