Inwazyjne gatunki obce (IGO)
Obrazek

Inwazyjne gatunki obce (IGO) najwa?niejsze informacje
Inwazyjne gatunki obce (IGO) to ro?liny, zwierz?ta, patogeny i inne organizmy, które nie s? rodzime dla
ekosystemów i mog? powodowa? szkody w ?rodowisku lub gospodarce, lub te? negatywnie oddzia?ywa?
na zdrowie cz?owieka. W szczególno?ci IGO oddzia?uj? negatywnie na ró?norodno?? biologiczn?, w tym
na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencj? pokarmow?,
drapie?nictwo lub przekazywanie patogenów oraz zak?ócanie funkcjonowania ekosystemów.
W zwi?zku z obowi?zywaniem ustawy o gatunkach obcych, osoby przetrzymuj?ce ro?liny i
zwierz?ta nale??ce do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) powinny sprawdzi? czy posiadaj?
wa?ne zezwolenia.
Trzeba pami?ta? o zalegalizowaniu przetrzymywanych IGO w przewidzianych prawem terminach!
Zwierze domowe na li?cie IGO
Je?li zwierze domowe by?o przetrzymywane w celach niekomercyjnych jeszcze przed umieszczeniem
tego gatunku na li?cie IGO stwarzaj?cych zagro?enie dla Unii/Polski, mo?liwe jest uzyskanie zezwolenia
na jego dalsze przetrzymywanie. Mo?liwo?? uzyskania zezwolenia istnieje do 18 czerwca 2022 r.
Wi?cej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gdos/informacja-dla-osob-posiadajacychzwierzeta-domowe-nalezace-do-inwazyjnych-gatunkow-obcych-stwarzajacych-zagrozenie-dla-uniipolski

Z nowymi przepisami powinni zapozna? si? te? posiadacze zapasów IGO – np. osoby prowadz?ce sklepy
zoologiczne czy ogrodnicze.
Sprzeda? IGO przetrzymywanych w celach komercyjnych (tzw. zapasów IGO)?
Zapas IGO oznacza IGO przetrzymywany w celach komercyjnych, np. ?ó?wie w sklepie zoologicznym,
czy sadzonki lub nasiona ro?lin w szkó?ce ogrodniczej.
Posiadacz zapasu IGO stwarzaj?cego zagro?enie dla Polski nabytego przed 18 grudnia 2021 r. ma prawo
bez zezwolenia:
do 18 grudnia 2022 r. przetrzymywa? lub przemieszcza? te ro?liny i zwierz?ta IGO w celu
sprzeda?y lub przekazania podmiotom do celów niekomercyjnych, posiadaj?cym stosowne
zezwolenia na ich przetrzymywanie i przemieszczanie.
do 18 grudnia 2023 r. przetrzymywa? lub przemieszcza? te ro?liny i zwierz?ta IGO w celu
sprzeda?y lub przekazania podmiotom prowadz?cym badania naukowe, prowadz?cym ochron? ex
situ, wykorzystuj?cym IGO do celów medycznych, posiadaj?cym stosowne zezwolenia
Wi?cej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gdos/informacja-dotyczaca-sprzedazy-zapasowinwazyjnych-gatunkow-obcych-stwarzajacych-zagrozenie-dla-polski
Przydatne linki:
Lista IGO stwarzaj?cych zagro?enie Unii/Polski
https://www.gov.pl/web/gdos/przepisy-prawne-dotyczace-gatunkow-obcych
https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/uwaga-wazne-informacje-ws-inwazyjnych-gatunkow-obcychgroza-wysokie-kary
https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3
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