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Podstawowe akty prawne 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz. U. 

2016r., poz. 2134, ze zm.), 

 Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity – Dz. 

U. 2015r., poz. 2168, ze zm.), 

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity – 

Dz. U. 2015r., poz. 652), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016r., poz.2183), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014r., poz. 1409). 

 



Akty prawne – dotyczące wprost obszarowych 

form ochrony przyrody na Wiśle Warszawskiej 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011r., Nr 25, poz. 133, ze zm.) – 

dotyczy ustanowienia w całym międzywalu Wisły Warszawskiej obszaru 

specjalnej ochrony ptaków (PLB 14004) „Dolina Środkowej Wisły”, 

 Akty prawny, dotyczące siedmiu rezerwatów przyrody (ornitologicznych) – od 

Góry Kalwarii po Zakroczym włącznie: 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

23 grudnia 1998r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. 1998r., Nr 166, poz. 

1224), 

- dla największego na Wiśle Warszawskiej rezerwatu „Ławice Kiełpińskie” obowiązuje 

Zarządzenie Nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 

stycznia 2014r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie” (Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego 2014r., poz. 1074). 

 

 



Ponadto na Wiśle (pomiędzy północną granicą Warszawy a Płockiem) Komisja 

Europejska zatwierdziła w międzywalu Wisły do ustanowienia przez Rząd R.P. 

specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych sieci Natura 2000 o nazwie 

„Kampinoska Dolina Wisły” (PLH 1400029) – gdzie przedmiotem ochrony są 

siedliska przyrodnicze (np. łęg topolowo – wierzbowy, inicjalne terofity 

namułkowe) oraz inne niż ptaki gatunki zwierząt (np. bóbr europejski, różanka, 

niektóre łososiowe). Brak jest aktu wykonawczego o utworzeniu tego obszaru 

lecz jego aktualny status prawny oznacza, że również jest on chroniony prawem, 

podobnie jak pierwszy obszar Natura 2000 – ochrony ptaków („Dolina Środkowej 

Wisły”). 

 

 



 Trzy rezerwaty przyrody (położone pomiędzy Górą Kalwarią a Warszawą) – 
„Łachy Brzeskie”, „Wyspy Świderskie” i „Wyspy Zawadowskie” posiadają 
plany ochrony, ważne do 2023r. (patrz – Rozporządzenia Nr 59, 60, 61 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia tych 
planów ochrony – Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 306 z 
2003r., poz. 8147, 8148 i 8149) 

 

 Ponadto rezerwat „Ławice Kiełpińskie” posiada niepublikowane (5-letnie) 
zadania ochronne ustanowione w Zarządzeniu Nr 39 Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu 
„Ławice Kiełpińskie”. 

 

 Międzywale Wisły znajduje się także (w całości) w Warszawskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu, zaś teren ten, poza m.st. Warszawa – znajduje się 
w „strefie szczególnej ochrony ekologicznej” tego Obszaru (patrz – 
Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w 
sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego 2007r., Nr 42, poz. 870, ze zm.) 

 

 



Dziko występujące zwierzęta, rośliny oraz ich siedliska występowania (np. 

drzewostany, piaszczyste wyspy) podlegają w większości w warunkach Wisły 

Warszawskiej ochronie prawnej z dwóch, niezależnych od siebie tytułów: 

 Ochrony gatunkowej, bądź też wynikającej z przepisów Prawa Łowieckiego 

lub ustawy o rybactwie śródlądowym, 

 Ochrony obszarowej – dlatego, że żyją w rezerwatach, obszarach Natura 2000 

oraz w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

 



Przykładowo – mewy i rybitwy, gniazdujące kolonijnie na 

piaszczystych wyspach w nurcie Wisły Warszawskiej podlegają 

„podwójnej” ochronie – gdyż: 

 są gatunkami zwierząt objętymi ochroną prawną z mocy 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, 

 bytują w rezerwatach przyrody, specjalnie dla nich utworzonych. 

Natomiast kaczka krzyżówka (gatunek łowny) – podlega wszędzie 

ochronie z mocy prawa łowieckiego, zaś w rezerwacie – jest 

chroniona zgodnie z obowiązującymi tam zakazami. 

Ochrona rezerwatowa jest zwykle bardziej restrykcyjna od ochrony 

gatunkowej (obie wynikają z tej samej ustawy o ochronie przyrody), 

tym bardziej od ochrony na podstawie innych ustaw - prawa 

łowieckiego, czy też ustawy o rybactwie śródlądowym. 
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Zakazy wobec chronionych gatunków 

zwierząt, najistotniejsze w warunkach Wisły 

Warszawskiej 

 umyślnego zabijania, 

 umyślnego okaleczania lub chwytania, 

 umyślnego niszczenia ich jaj, 

 transportu, 

 niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu 
młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, 

 umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, 

 umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie 
lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach 
żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. 

 niszczenia lub uszkadzania gniazd, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, miejsc 
zimowania lub innych schronień. 

 



W odniesieniu do zwierząt łownych, zgodnie z 

art. 9 ust. 1 Prawa Łowieckiego – zabronione 

jest: 

 płoszenie, chwytanie, przetrzymywanie, ranienie i zabijanie (poza 

prowadzonymi polowaniami); polowania, zgodnie z moją wiedzą prowadzone 

są regularnie tylko w gm. Góra Kalwaria – na Kępie Radwankowskiej, 

 polowanie poza okresem ochrony ustanowionym dla danego gatunku w 

rozporządzeniu wykonawczym, 

 wybieranie i posiadanie jaj, piskląt, 

 niszczenie legowisk, nor i gniazd ptasich, 

 transportowanie i sprzedaż zwierząt łownych i ich tusz – bez uprawnień. 

 



Przy pozyskiwaniu ryb z gatunków, których 

połów jest dozwolony, np. poprzez 

wędkowanie – obowiązują zasady: 

 posiadania uprawnienia do ich połowu (tzw. karta wędkarska), 

 przestrzegania okresów ochronnych, 

 przestrzegania wymiarów ochronnych, 

 nie przekraczania określonej liczby pozyskanych osobników danego gatunku. 

 

Według posiadanej przeze mnie wiedzy dzierżawca obwodu rybackiego na Wiśle 

Warszawskiej (Polski Związek Wędkarski – Okręg w Warszawie) – nie prowadzi 

aktualnie na tym odcinku rzeki regularnych połowów sieciowych. 

 



Rośliny prawnie chronione, spotykane nad 

Wisłą: 

 grzybień biały, 

 kruszczyki (storczyki), 

 kocanka piaskowa, 

 zawilec leśny, 

 salwinia pływająca (?) 

 

 

                                                   Wobec roślin objętych ochroną gatunkową –                      

                                                   zakazuje się ich pozyskiwania (zrywania) i 

                                                   niszczenia. 

 

Fot. Łukasz Poławski 



Przykładowe, ustawowe zakazy (patrz – art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody), obowiązujące we wszystkich 
rezerwatach przyrody, również tych wiślanych: 

 

 chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub 
niszczenia jaj i innych postaci rozwojowych,  

 polowania, 

 pozyskiwania i niszczenia roślin oraz grzybów, 

 zmian stosunków wodnych, 

 zanieczyszczania terenu (= obiektów przyrodniczych), 

 palenia ognisk i wyrobów tytoniowych, 

 prowadzenia działalności handlowej, 

 zbioru dziko występujących roślin oraz grzybów, 

 

 



 ruchu pieszego i jazdy konnej wierzchem – za wyjątkiem wyznaczonych szlaków 

(nie dotyczy wędkowania POZA WYSPAMI, np. z brzegu, czy też z łodzi), 

 wprowadzania psów, 

 ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, 

 zakłócania ciszy, 

 biwakowania, 

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, pływania i żeglowania – 

poza szlakiem żeglugowym, wyznaczanym przez służby Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres wiosenno – letni, 

 organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – bez zgody Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie, 

 prowadzenia badań naukowych – bez zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie. 

 

 



Zakazy, obowiązujące w Warszawskim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu – 

adekwatne dla międzywala Wisły 

Warszawskiej, w całości znajdującego się w 

tym Obszarze: 

 zabijania dziko występujących zwierząt, 

 niszczenia ich nor, legowisk, miejsc rozrodu, 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień nadwodnych, 

 likwidacji starorzeczy i obszarów wodno-błotnych 

 

UWAGA – w obszarach chronionego krajobrazu zakazy NIE DOTYCZĄ racjonalnie 

prowadzonej gospodarki: leśnej, wodnej, łowieckiej i rybackiej. 

 



Sankcje karne, orzekane w sprawach o 

przestępstwa i w postępowaniach o 

wykroczenie: 

 przestępstwa z art. 181 Kodeksu Karnego – dotyczy „istotnej szkody” lub 

„zniszczeń w znacznych rozmiarach” – zarówno w chronionych gatunkach 

zwierząt i roślin jak i obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody, 

 wykroczenie z art. 131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrodzie – polegające na 

paleniu łąk i pastwisk, 

 wykroczenie z art. 131 pkt. 14 ustawy o ochronie przyrody – naruszenie 

przepisów obowiązujących wobec prawnie chronionych gatunków zwierząt, 

roślin i grzybów, 

 



 wykroczenie z art. 127 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody – umyślne 

naruszenie przepisów obowiązujących w rezerwatach przyrody, obszarach 

sieci natura 2000 i obszarach chronionego krajobrazu, 

 wykroczenia i przestępstwa (wobec gatunków zwierząt łownych) – art. 51-54 

Prawa Łowieckiego, 

 wykroczenia i przestępstwa (wobec gatunków ryb i raków, które można 

pozyskiwać przez osoby do tego uprawnione) – art. 27a-c ustawy o rybactwie 

śródlądowym. 

 



Co jest na Wiśle najważniejsze do 

wyegzekwowania przez Policję, w 

szczególności w okresie od kwietnia do końca 

sierpnia? 

 
 zakaz przebywania na wyspach objętych ochroną rezerwatową, także 

wędkarzy i załóg jednostek pływających, 

 zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren rezerwatu – poza drogami 
publicznymi, mycia samochodów w rzece, jak również rajdów pojazdów 
terenowych, 

 zakaz palenia ognisk, zakłócania ciszy, zanieczyszczania, 

 zakaz biwakowania (= kilku-dniowych pobytów), 

 walka z kłusownictwem, nielegalnym wycinaniem drzew (na terenach 
należących do Skarbu Państwa – w administracji RZGW w Warszawie), 

 sprawdzanie prawidłowości wędkowania i posiadania uprawnień do tej 
czynności. 

 

 



Najbardziej zagrożone (wrażliwe na obecność 

ludzi) miejsca na rzece – to najczęściej 

WYSPY, z kolonijnie gniazdującymi mewami i 

rybitwami: 

 

 

Fot. Andrzej Różycki 

Fot. Andrzej Różycki 

Fot. Andrzej Różycki 



 W rezerwacie „Łachy Brzeskie” – rozległa, piaszczysta wyspa w środku nurtu 

rzeki – na wysokości miejscowości Podłęcze Brzeskie (gm. Góra Kalwaria) i 

Kępy Nadbrzeskiej (gm. Karczew) – okolica 482-483 km szlaku żeglugowego, 

 W rezerwacie „Wyspy Świderskie” – wyspa (częściowo zakrzewiona) o 

tradycyjnej nazwie „Zieleniec” na wysokości Karczewa (poniżej przeprawy 

promowej w Gassach) – ok. 488-489 km, 

 Małe, piaszczyste wyspy w nurcie w Józefowie (od strony brzegu lewego – 

ujście Jeziorki w Obórkach – gm. Konstancin Jeziorna) – ok. 492-494 km, 

 

 



 W rezerwacie „Wyspy Zawadowskie” – wyspa pomiędzy piaskarniami SERWAL i 

PIASKARZ, po stronie wilanowskiej, 300 metrów powyżej planowanej od 

2017r. budowy Mostu Południowego ok. 499 km szlaku żeglugowego, 

 W rezerwacie „Ławice Kiełpińskie” – szereg wysp i zadrzewionych kęp poniżej 

północnej granicy Warszawy – poczynając od 529 km, 

 Piaszczysta wyspa poniżej Pieńkowa (gm. Czosnów) – ok. 540-541 km, 

 W rezerwacie „Zakole Zakroczymskie” – wyspa na wysokości piaskarni w 

Nowym Dworze Mazowieckim (ok. 547 km szlaku żeglugowego), 

 W rezerwatach „Zakole Zakroczymskie” i „Wikliny Wiślane” – piaszczyste 

wyspy w nurcie – na wysokości Kępy Zakroczymskiej (miasto Zakroczym) i 

Starych Grochali (gm. Leoncin, w pobliżu granicy z gm. Czosnów). 

 

 



Prośba o ochronę działań, które będą 

prowadzone od kwietnia b.r. na zlecenie 

Wykonawców budowy przeprawy 

mostowej w ciągu Południowej Obwodnicy 

Warszawy (Konsorcjum GP Mosty) na 

wyspie „wilanowskiej” (około 499 km) – w 

kolonii lęgowej mew i rybitw. 

Działania te będą polegać na instalacji i 

utrzymaniu elektrycznego ogrodzenia (typu 

„pastuch”) fragmentów tej wyspy 

(największej części kolonii lęgowej) – celem 

ochrony przed rabowaniem lęgów przez lisy i 

norkę amerykańską. 
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