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Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich 
i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie
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Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
870), zwanej dalej ustawą o petycjach, zawiadamiam o sposobie załatwienia petycji 
dotyczącej uruchomienia i wsparcia turystyki nad Zbiornikiem Nyskim w części powiązanej 
pośrednio z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska.

Pismem nr AO.OK.152.5.2021 z 11.03.2021 r., działając na podstawie art. 6 ust. 2 
ustawy o petycjach, Burmistrz Nysy przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Opolu (dalej RDOŚ) petycję Stowarzyszenia Historycznego Legionów 
Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie z 20 lutego z 2021 r. dotyczącą uruchomienia                  
i wsparcia turystyki nad Zbiornikiem Nyskim, w zakresie ochrony zwierząt. 
Po analizie treści petycji w wyżej wskazanym zakresie, informuję, że propozycje 
przedstawione w petycji nie są bezpośrednio związane z ochroną zwierząt. Żadna                           
z opisywanych propozycji działań nie leży w kompetencjach RDOŚ. Udział RDOŚ                         
w realizacji zadań zaproponowanych przez llllllllllllllllllllllllllllle wyznaczają obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności w zakresie postępowań dotyczących oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn.zm.).

Odnosząc się do wniosku o likwidację uprawy rolnej w związku ze stosowaniem 
szkodliwych środków chemicznych (glifosat), co może pośrednio oddziaływać na ludzi                    
i zwierzęta, należy wskazać, że zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, substancja czynna „glifosat” jest substancją zatwierdzoną przez 
Komisję Europejską do stosowania w środkach ochrony roślin, której termin zatwierdzenia 
został przedłużony do 15 grudnia 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 
(UE) nr 2017/2324 w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 333 z 15.12.2017 
str. 10). 

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa, aktualnie substancja 
glifosat podlega ponownej ocenie. Jeżeli w wyniku badań i analiz stwierdzone zostanie jego 
szkodliwe działanie, m.in. na organizmy niebędące celem zastosowania, zostaną podjęte 
działania mające na celu ograniczenie stosowania lub wycofanie tej substancji ze stosowania 
na terytorium RP.
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