OŚWIADCZENIE
OBYWATELSKIEGO KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

ODDAJCIE PARKI NARODOWI
Przyroda jest jednym z największych skarbów, jakimi moŜe poszczycić się nasz
mocno doświadczony przez historię kraj. Obowiązkiem państwa jest jej ochrona –
zarówno dla nas samych, jak i dla naszych dzieci i wnuków. Najcenniejsze obszary
powinny być chronione jako parki narodowe. Tymczasem dotychczas utworzone
parki zajmują zaledwie 1% kraju, co jest jedną z najmniejszych wartości nawet w
uprzemysłowionej Europie. Wiele zasługujących na to terenów nie jest chronionych.
Dlaczego tak jest i czy moŜna to zmienić?
11 sierpnia br. w oświadczeniu dla mediów Minister Środowiska przyznał, Ŝe mamy złe
prawo, które uniemoŜliwia rządowi tworzenie i zmianę granic parków narodowych.
Środowisko naukowe i organizacje pozarządowe od dawna apelują o rozwiązanie tego
problemu. Dlatego teŜ powołaliśmy Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Stawiamy sobie za cel wprowadzenie
niezbędnej korekty prawa z wykorzystaniem demokratycznego instrumentu inicjatywy
obywatelskiej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego oraz
organizacji pozarządowych. Dzisiaj (13 sierpnia) rozpoczynamy zbiórkę wymaganych
przez prawo 100 000 podpisów pod projektem tej nowelizacji.
Parki narodowe nie są tworzone ani powiększane, bo obowiązujące przepisy dają
samorządom wszystkich szczebli prawo liberum veto w tej sprawie. Ustawa o ochronie
przyrody słusznie zapewnia samorządom i prywatnym właścicielom moŜliwość
decydowania o naleŜących do nich gruntach. Jednak prawo do blokującego sprzeciwu dla
samorządów dotyczy takŜe terenów nie będących ich własnością. Jedna gmina moŜe
zablokować bez racjonalnej przyczyny włączenie do parku narodowego terenów
naleŜących do Skarbu Państwa, czyli wszystkich Polaków.
Ustawa o ochronie przyrody w obecnym kształcie daje niewielkim, lokalnym grupom
interesu wyjątkowy przywilej decydowania o powołaniu (lub nie) parku narodowego, a
tym samym prawo decydowania w imieniu całego narodu (takŜe wbrew woli większości)
o zachowaniu (lub nie) dziedzictwa przyrodniczego wyjątkowego w skali kraju, Europy i
świata.
Pilnej korekty wymaga teŜ regulacja prawna, dająca moŜliwość odwoływania dyrektorów
parków narodowych bez podania przyczyn. To paraliŜuje pracę parków i umoŜliwia
naciski na dyrektorów w celach sprzecznych z interesem przyrody.
Chcemy, by parki narodowe, na których spoczywa wielka odpowiedzialność, lepiej
pełniły swoją rolę. By znów naleŜały do narodu, czyli nas wszystkich, i dla nas
skutecznie chroniły przyrodę.
Mamy nadzieję, Ŝe projekt obywatelskiej ustawy poprze obecny Rząd i posłowie niezaleŜnie od opcji politycznej, bo obecne prawo, odbierające państwu moŜliwość
realizowania ogólnonarodowych strategii i ochrony przyrody na obszarach będących jego
własnością, jest po prostu niesprawiedliwe.
Apelujemy do wszystkich, którym leŜy na sercu ochrona polskiej przyrody, by dali wyraz
poparcia tej inicjatywy poprzez złoŜenie pod nią swojego podpisu.
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