
UCHWAŁA NR XXIX/226/21 
RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektowanych zmian zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody 

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. Podejmuje się stanowisko w sprawie projektowanych zmian zapisów ustawy z dnia 16 kwiatnia 2004 r. 
o ochronie przyrody w zakresie udziału organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego 
w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Hajnówka do przekazania uchwały: 

1. Ministrowi Klimatu i Środowiska, 

2. Burmistrzom i Wójtom z terenu Powiatu Hajnowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/226/21 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 29 września 2021 r. 

STANOWISKO 

Rada Miasta Hajnówka sprzeciwia się ograniczaniu zakresu udziału organów uchwałodawczych 
jednostek samorządu terytorialnego w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego 
jednocześnie jest za utrzymaniem obowiązującego stanu prawnego zapisanego w Ustawie o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. 

Aktualnie obowiązujące przepisy jasno określają, że jednostki samorządu terytorialnego uczestniczą 
w procedurze tworzenia, likwidacji i zmiany granic parków narodowych. Współpraca jednostek samorządu 
terytorialnego z administracją rządową jest niezwykle ważna w procesie określania, likwidacji i zmian 
granic parków narodowych. Wszystkie obszary polityki publicznej podlegają regule podziału zadań 
i kompetencji pomiędzy różne poziomy władzy publicznej. Decyzje w tej sprawie podejmowane z udziałem 
jednostek samorządu terytorialnego uwzględniają zarówno potrzeby ochrony przyrody, która jest w tym 
przypadku wartością nadrzędną, jak i potrzeby lokalnych społeczności. Mieszkańcy mają tym samym 
wpływ na decyzje organów uchwałodawczych i ustawodawczych, które ich dotyczą. Zapis umieszczony 
w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody pozbawi w praktyce samorządy 
prawa do współdecydowania o ustanowieniu parku narodowego lub zmianie jego granic. 

Jako Rada Miasta Hajnówka stoimy na stanowisku, że mieszkańcy terenów, które miałyby znajdować się 
na terenie powiększonego parku narodowego, powinni być traktowani w sposób podmiotowy. Pominięcie 
ich w procesie ustawodawczym będzie niosło za sobą zmiany w życiu ludzi zamieszkujących tereny otuliny 
Białowieskiego Parku Narodowego. Tego rodzaju zmiany niosą ze sobą obawy o skutki gospodarcze takich 
decyzji. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek rozwiązania, które wykluczyłyby z procesu decyzyjnego 
mieszkańców obszarów przyrodniczo cennych. Parki narodowe są dobrem wspólnym i nie mogą być 
tworzone kosztem lokalnych społeczności. 

Reasumując, Rada Miasta Hajnówka wnioskuje o niedokonywanie zmian w Ustawie o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. w zakresie wyłączenia udziału organów uchwałodawczych jednostek samorządu 
terytorialnego w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego.
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