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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 5 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego opracowywanego planu urządzania lasu dla Puszczy 
Białowieskiej na lata 2022-2031 oraz aneksu do aktualnego planu urządzania lasu 

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3, § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu 
Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 
2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. 
Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz.2627 z 2011 r. Nr 68, 
poz. 781, z 2018 r. poz. 4408, z 2019 r. poz. 2035) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Hajnówka w sprawie  przyjęcia stanowiska dotyczącego 
opracowywanego planu urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej na lata 2022-2031 oraz aneksu do 
aktualnego planu urządzania lasu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 5 marca 2020 r. 

Stanowisko dotyczące opracowywanego planu urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej na lata 2022-
2031 oraz aneksu do aktualnego planu urządzania lasu. 

Rada Miasta Hajnówka w pełni rozumiejąc potrzebę podnoszenia standardów ochrony Puszczy 
Białowieskiej oraz kierując się wolą współpracy z Lasami Państwowymi, organizacjami pozarządowych 
i środowiskami naukowymi zajmującymi się problematyką ochrony dziedzictwa przyrodniczego Puszczy 
Białowieskiej pragnie zgłosić kilka postulatów do sporządzanego projektu planu urządzania lasu na lata 
2022-2031. 

Puszcza Białowieska stanowi podstawę do budowania przyszłości regionu jako cennego obszaru 
przyrodniczego, turystycznego, naukowego, surowcowego. 

Mieszkańcy regionu od wieków korzystają z jej dobrodziejstw oraz terenu w różnorodny sposób 
nie zakłócający jej istnienia i wartości a jednocześnie przynoszący korzyści mieszkańcom, regionowi 
i krajowi. Chcemy mieć istotny wpływ wynikający z naszego położenia i historii na podejmowane decyzje 
odnośnie jej ochrony i zagospodarowania. 

Uznajemy za niedopuszczalne pozostawianie naturalnym procesom ponad 70 % terenu Puszczy 
Białowieskiej poza granicami Białowieskiego Parku Narodowego. Godzi to w żywotne i podstawowe prawa 
i interesy miejscowej ludności i samorządów. Stoi w sprzeczności z obowiązującym w Polsce porządkiem 
prawnym  oraz dotychczasowymi zasadami udostępnienia lasów dla społeczeństwa i praktycznie w sposób 
całkowity odcina możliwość wpływu miejscowej ludności i samorządów na zasady udostępnienia 
i korzystania z Puszczy Białowieskiej. 

Uważamy, że utrzymywanie obecnego stanu zawieszenia i niepewności jest ominięciem praw 
samorządów i mieszkańców regionu w kwestii powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. Nie ma na 
to naszej zgody! 

Chcemy uczestniczyć zgodnie z literą prawa w ustalaniu zasad prowadzenia ochrony przyrody 
i gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe na terenie Puszczy Białowieskiej. 

Uznajemy za bardzo istotne udostępnienie i zabezpieczenie na dotychczasowych zasadach (sprzed 
2012 roku) terenów Puszczy Białowieskiej mieszkańcom i turystom jak też zagwarantowanie 
zabezpieczenia potrzeb energetycznych - drewno opałowe i surowcowych – drewno do przerobu 
w miejscowych istniejących zakładach drzewnych. 

Podkreślamy podmiotową rolę człowieka we wszystkich działaniach i domagamy się rekompensat 
i odszkodowań w przypadku ograniczania praw miejscowej ludności i samorządów. 

Powstanie dokumentu jakim jest Plan Urządzania lasu uznajemy za jeden z kroków do przywrócenia 
normalności i zajęcia się przez właściwe organy i instytucje państwowe ważnymi problemami jakie są 
i jakie pojawią się na terenie Puszczy Białowieskiej. 

Mając powyższe na uwadze prosimy o odnotowanie naszego stanowiska i przyjęcie sformułowanych 
powyżej wniosków.
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Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie Stanowiska dotyczącego
opracowywanego planu urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej

na lata 2022-2031 oraz aneksu do aktualnego planu urządzania lasu.

Plan urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej na lata 2022-2031 jest dokumentem z
punktu  widzenia  samorządu  bardzo  istotnym.  Dokument  ten  wskazuje  sposób
użytkowania  Puszczy  Białowieskiej  przez  kolejne  10  lat.  Tak  ważny  dokument
regulujący gospodarowanie zasobami Puszczy i udziału społeczeństwa w korzystaniu
z tych zasobów nie może więc powstać bez współdziałania z samorządem miasta
Hajnówki.  Miasto  którego  dalsza  egzystencja  dla  części  jego  mieszkańców  jest
nierozerwalnie związana z użytkowaniem puszczy. Samorząd miasta Hajnówka i jego
mieszkańcy nie mogą być kolejny raz pominięci w procesie decyzyjnym. Dokonanie
wpisu Puszczy Białowieskiej jako Obiektu Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego
zamiast  Dziedzictwa  Przyrodniczo  -  Kulturalnego  było  ewidentnym  złamaniem
prawa.
Ciąży na nas jako samorządowcach i mieszkańcach obowiązek zachowania Puszczy
Białowieskiej dla przyszłych pokoleń. Musimy kontynuować  działania  wszelkimi
dostępnymi metodami dla przywrócenia  Puszczy jako „Królowej polskich lasów”.
Nie godzimy się na dalszą  destrukcję Puszczy Białowieskiej. Puszczy, o którą  dbali
nasi pradziadowie, dziadowie, ojcowie a teraz  mu podejmujemy wszelkie działania
aby ten pozostawiony przez nich testament był zrealizowany.

Radni Rady Miasta Hajnówka
Lp. Imię i nazwisko Podpis
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