
UCHWAŁA NR .....................................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia ......................... 2011 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego obywatelskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Na podstawie  § 19 ust. 1  pkt 3 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 roku 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) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§1.  Przyjmuje  się  stanowisko  Rady  Miasta  Hajnówka  dotyczące  obywatelskiego  projektu 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko



Załącznik do UCHWAŁY NR ..................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia ......................... 2011 roku

Stanowisko

Rady Miasta Hajnówka
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Rada Miasta Hajnówka zdecydowanie protestuje przeciwko inicjatywie zmiany zapisów 

art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody zmierzającej do pozbawienia samorządów lokalnych 

prawa  współdecydowania  o  utworzeniu,  zmianie  granic  lub  likwidacji  parków  narodowych. 

Wprowadzenie  takiej  zmiany  byłoby  sprzeczne  z  duchem  Europejskiej  Karty  Samorządu 

Lokalnego i ideą samorządności.

Fakt, iż inicjatywa podjęta została w czasie negocjacji dotyczących powiększenia obszaru 

Białowieskiego  Parku  Narodowego  odbieramy  jako  przejaw  emocjonalnego,  pozbawionego 

racjonalnego uzasadnienia działania środowisk dążących do powiększenia Białowieskiego Parku 

Narodowego  na  cały  obszar  Puszczy  Białowieskiej  nie  zważając  na  społeczne  skutki  takiej 

decyzji.

Zamiana formuły uzgodnienia, na opinię pozbawi samorządy możliwości poszukiwania 

kompromisu między potrzebami ochrony przyrody, a aspiracjami lokalnej społeczności, której to  

demokratycznie wybierane samorządy są przedstawicielami.

Rozumiemy potrzebę podnoszenia  standardów ochrony Puszczy Białowieskiej.  Stoimy 

jednak  na  stanowisku,  iż  spór  o  zakres  formy  i  metody  działań  ochronnych  powinien  być  

rozstrzygany w drodze dialogu i poszukiwania rozsądnego kompromisu, co zapewnia aktualnie 

obowiązujące prawo o ochronie przyrody.

Naszym  zdaniem  dialog  powinien  odbywać  się  w  formule  szerokiego  udziału 

społeczności  lokalnych,  w  tym  przedstawicieli  samorządów  lokalnych,  organizacji 

pozarządowych,  ludzi  nauki  i  biznesu.  Jesteśmy  zdania,  iż  zmiana  dobrego,  ale  trudnego  w 

realizacji  prawa,  na  łatwiejsze  w  stosowaniu,  jest  rozwiązaniem,  które  nie  poprawi  klimatu  

społecznego wokół tworzenia i powiększania parków narodowych w Polsce, a wręcz przeciwnie 

generować będzie kolejne konflikty. Jesteśmy zbyt biednym krajem, aby w czasie kiedy brakuje 

pieniędzy  na  służbę  zdrowia,  oświatę  i  szereg  bardzo  ważnych  inwestycji  komunalnych  i 

infrastrukturalnych doprowadzać do utraty kolejnych 350 miejsc pracy (biorąc pod uwagę dalsze 

skutki nawet 700 miejsc) w naszym ubogim regionie.

Rada  Miasta  Hajnówka  apeluje  do  parlamentarzystów  o  odrzucenie  obywatelskiego 

projektu zmiany ustawy o ochronie przyrody.


