
Informacja dotycząca terminów i procedury wydawania zezwoleń na wstęp  

do rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” 

 

Początek roku to okres wzmożonego napływu do tut. Dyrekcji wniosków o wydanie 

zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu na wstęp  

do rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” - w trybie art. 15 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.). 

 Jednakże nie wszystkie wnioski będą mogły zostać rozpatrzone pozytywnie - poza 

względami merytorycznymi, także z uwagi na niekompletność wniosków - a najczęstszym 

błędem popełnianym przez wnioskodawców jest złożenie takiego wniosku w zbyt późnym 

terminie. 

Poniżej podajemy kilka przyczyn uniemożliwiających wydanie zezwolenia w czasie 

wskazanym przez wnioskodawcę: 

1) złożony wniosek jest niekompletny - w przypadku braków formalnych tut. organ wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia go w terminie 7 dni z pouczeniem, iż nieusunięcie tych 

braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania - wymóg art. 64 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23); 

[wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących  

w rezerwatach winien zawierać w szczególności informacje wynikające z zakresu 

wskazanego w art. 15 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody; dodatkowo do wniosku winien 

być załączony dowód wpłaty opłaty skarbowej pobieranej od wydawanego zezwolenia, 

w wysokości 82 zł - zgodnie z art. 4 i załącznikiem cz. III pkt 44 ppkt 2 ustawy z dnia 16 

listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 783 ze zm.); obowiązek 

zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, zaś 

podmioty zwolnione z ww. opłaty skarbowej określa cyt. ustawa]; 

2) tut. organ zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 

postępowania, dlatego przed wydaniem decyzji strony otrzymują najpierw 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami 

zgromadzonymi w sprawie (wymóg art. 61 § 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego), a następnie drugie zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia  

się, gdy organ zakończył już zbieranie dowodów (zgodnie z art. 10 § 1 cyt. ustawy), przy 

czym oba zawiadomienia obwarowane są terminami: zazwyczaj 5 - 7 dni; 

[w większości przypadków drugą stroną postępowania jest Spółka „Stawy Milickie”  

S. A. gdyż położone w granicach rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” stawy, 



doprowadzalniki oraz odprowadzalniki wody, a także groble stawowe i część dróg 

stanowią jej własność];  

3) o odbiorze zawiadomienia przez strony postępowania świadczy wpływ do tut. Dyrekcji 

zwrotnego poświadczenia odbioru (tzw. „zwrotki”) - nieodebranie przez stronę 

korespondencji spowoduje jej odesłanie do tut. Dyrekcji, co wydłuża procedurę; 

4) zachowanie terminu odwoławczego - decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni 

od otrzymania od uczestników postępowania zwrotnego poświadczenia jej odbioru. 

Z powyższych przyczyn, a także dla zwiększenia Państwa komfortu związanego  

z oczekiwaniem na wydanie przez tut. organ stosownego zezwolenia wskazane jest aby 

wnioski na wstęp do rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” były składane z wyprzedzeniem  

co najmniej 2 miesięcy. 

Przykładowe wzory wniosków na wstęp do rezerwatu (wraz z informacją dotyczącą 

opłaty skarbowej) znajdą Państwo w zakładce „Jak załatwić sprawę” w MENU Biuletynu 

Informacji Publicznej.   

Odrębną kwestię stanowi zasadność wydawania zezwoleń na wstęp do rezerwatu 

przyrody „Stawy Milickie” - zgodnie z zarządzeniem Nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Stawy 

Milickie” (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 29 maja 2013 r. poz. 3389), celem ochrony                               

ww. rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielu szczególnie 

cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych, 

stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku, a także innych gatunków 

zwierząt, roślin i ich siedlisk. 

Z uwagi na konieczność maksymalnego ograniczenia niepokojenia ptaków, ww. 

zezwolenia udzielane są więc w ściśle określonych celach, najczęściej dla 

wyspecjalizowanych jednostek naukowych bądź specjalistów z poszczególnych dziedzin. 

Natomiast w celach innych niż naukowe, indywidualne zezwolenia wydawane są najczęściej 

w związku z konkretnymi projektami lub publikacjami. 

Dodatkowo nadmieniam, że każde zezwolenie wydawane jest wyłącznie w przypadku 

jeżeli wnioskowane działania nie spowodują negatywnego oddziaływania na cele ochrony 

przyrody rezerwatu, na co wskazuje art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody. 

 


