
ZBIÓR PYTAŃ I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ 4 – 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA 

 
ŹRÓDŁO: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
 

1.Pytanie dot. budowy jazu - Czy w zakresie operacji możliwe jest sfinansowanie 

budowy jazu na rzece (związanego ze zmianą lokalizacji istniejącego jazu) - 

inwestycja konieczna do utrzymania produkcji na stawach?  

 

Odp. SWW: W ramach Rozporządzenia z dnia 15 października 2009 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy 

finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 

2007 - 2013” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na operacje polegające na 

ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od 

rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku klęski żywiołowej, w tym na inwestycje 

melioracyjne. W związku z powyższym budowa/odbudowa jazów, które są 

urządzeniami melioracji wodnych, jest kosztem kwalifikowalnym.  

Zgodnie z Rozporządzeniem w ramach inwestycji melioracyjnych wyłączone z 

pomocy są obiekty chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych. W związku 

z wątpliwościami interpretacyjnymi SWW zwrócił się do Instytucji Zarządzającej o 

wydanie opinii na ten temat. Według interpretacji przesłanej przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wiadomość elektroniczna wysłana przez Panią Naczelnik 

Dep. Rybołówstwa Jolantę Perkowską) „operacje, których beneficjentem byłby 

uprawniony do rybactwa a polegające na budowie należących do obiektu budowli 

piętrzących oraz budowli mających na celu poprawę warunków utrzymania wody w 

obiekcie chowu i hodowli, a nie leżących na terenie obiektu nie będą kosztami 

kwalifikowalnymi”. 

2. Pytanie dot. kwalifikowalności budowy centrum edukacji ekologicznej - Czy 

budowa centrum edukacji ekologicznej, którego głównym celem będzie podnoszenie 

świadomości ekologicznej i edukacja ekologiczna oraz stymulowanie 



zrównoważonego rozwoju w zgodzie z przyrodą, uwzględniającej specyfikę życia na 

obszarach szczególnie chronionych (Natura 2000) jest zgodne z pomocą, o której 

mowa (zapis § 6 ust. 1 pkt 4)? 

  

Odp. SWW: Wybudowanie centrum edukacji ekologicznej bezpośrednio samo w 

sobie nie wpłynie na zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi 

formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, o czym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4 

rozporządzenia MRiRW z dn. 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację 

środków objętych osią priorytetową 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Budowa centrum 

edukacji ekologicznej bezpośrednio przyczyni się do wzrostu świadomości 

ekologicznej wśród obywateli, a poprzez to tylko i wyłącznie w sposób pośredni na 

cele wpisane w realizację operacji w ramach ww. § 6. rozumianego przede 

wszystkim jako zakres podjętych lub zaniechanych działań w środowisku 

umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej oraz 

przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

Wobec powyższego budowa centrum edukacji ekologicznej nie wpisuje się w zakres 

operacji możliwych do zrealizowana w ramach działań z § 6 ust. 1 pkt. 4 

rozporządzenia MRiRW. Jednocześnie pragnę poinformować, że budowa ww. 

centrum edukacji ekologicznej wpisuje się w zakres operacji możliwych do 

zrealizowania w ramach § 3 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia MRiRW. 

 

3. Pytanie dot. sfinansowania operacji na obszarach NATURA 2000 Czy 

dopuszczalne jest dofinansowanie operacji polegającej na  budowie kanalizacji 

sanitarnej lub deszczowej przez spółkę komunalną lub gminę na obszarach objętych 

ochroną NATURA 2000 lub innymi formami ochrony przyrody. 

Odp. SWW: W ramach § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, w myśl którego  „Pomoc na 

realizację operacji polegającej na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego 

na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 

przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku zniszczenia 

w wyniku klęski żywiołowej, obejmuje: zachowanie i zabezpieczenie obszarów 



objętych szczególnymi formami przyrody, w tym NATURA 2000 pomoc przyznawana 

jest na wszelkie inwestycje i działania, które są bezpośrednio związane z ochroną 

obszarów NATURA 2000. Ważne jest, aby głównym celem operacji była właśnie 

ochrona obszaru, a nie inne zadania, które pośrednio będą spełniać tą funkcję. 

Zostało to wskazane w piśmie z dnia 4.05.2011 r. znak sprawy RYBoz-AW-075-

94/11. Inwestycje polegające na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze 

który wg. osoby zadała pytanie, objęty jest ochroną NATURA 2000 jest możliwe w 

przypadku gdy beneficjent wykaże, że operacja będzie miała na celu bezpośrednią 

ochronę tego obszaru a nie polepszenie jakości życia na tym obszarze. W związku z 

tym, IZ będzie podejmować działania aby takiego typu inwestycje (np. kanalizacja na 

obszarach zalewowych znajdujących się na obszarze objętym ochroną NATURA 

2000) wpisać w zakres wskazany w dokumencie Linia demarkacyjna pomiędzy 

Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

Polityki Rybackiej.  

Jednocześnie planowane działania, które bezpośrednio ingerują w obszar objęty 

ochroną NATURA 2000 (np. sadzenie lub usuwanie drzew, koszenie) powinny być 

zgodnie i wpisywać się w plan ochrony opracowany dla obszaru NATURA 2000.  

Zgodnie  z art. 29 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

plan ochrony dla obszaru NATURA 2000 zawiera: określenie działań ochronnych dla 

utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru 

NATURA 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. 

W przypadku takich działań na obszarach objętych innymi formami ochrony przyrody 

tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody lub parki krajobrazowe również powinny one 

wpisywać się w opracowane dla tych podmiotów plany ochrony. 

W przypadku gdy brak planu ochrony, w ramach § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 

możliwe są działania i operacje zaakceptowane przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska lub dyrektora Urzędu Morskiego, który sprawuje nadzór nad 

obszarem NATURA 2000. 

 


