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Art. 1. Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony 
przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu.

Art. 2. 1. Ochrona przyrody, w rozumieniu usta-
wy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytko-
waniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników 
przyrody:

dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;1. 
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 2. 
gatunkową;
zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;3. 
siedlisk przyrodniczych;4. 
siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chro-5. 
nionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopal-6. 
nych szczątków roślin i zwierząt;
krajobrazu;7. 
zieleni w miastach i wsiach;8. 
zadrzewień.9. 

2. Celem ochrony przyrody jest:
utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności 1. 
ekosystemów;
zachowanie różnorodności biologicznej;2. 
zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleonto-3. 
logicznego;
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, 4. 
zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich 
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego sta-
nu ochrony;
ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w mia-5. 
stach i wsiach oraz zadrzewień;

utrzymywanie lub przywracanie do właściwego sta-6. 
nu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozosta-
łych zasobów, tworów i składników przyrody;
kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec 7. 
przyrody przez edukację, informowanie i promocję 
w dziedzinie ochrony przyrody.

Art. 3. Cele ochrony przyrody są realizowane przez:
uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w po-1. 
lityce ekologicznej państwa, programach ochrony 
środowiska przyjmowanych przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego, koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, strategiach rozwoju woje-
wództw, planach zagospodarowania przestrzenne-
go województw, strategiach rozwoju gmin, studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin, miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego i planach zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz 
w działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
obejmowanie zasobów, tworów i składników przyro-2. 
dy formami ochrony przyrody;
opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony 3. 
dla obszarów podlegających ochronie prawnej, pro-
gramów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków migra-
cji gatunków chronionych;
realizację krajowej strategii ochrony i zrównoważo-4. 
nego użytkowania różnorodności biologicznej wraz 
z programem działań;
prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyj-5. 
nej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
prowadzenie badań naukowych nad problemami 6. 
związanymi z ochroną przyrody.
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