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Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 
W związku z przekazaniem do Ministra Klimatu i Środowiska oświadczenia złożonego przez 

senatora Roberta Dowhana na 18. posiedzeniu Senatu w dniu 3 grudnia 2020 r., w sprawie stanowiska 
wójta gminy Stare Babice z dnia 28.09.2020 r., dotyczącego konsekwencji przyjęcia, nieistniejącego już 
art.12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, w wyniku którego zostały rozpoczęte inwestycje budowlane np. na terenach cennych 
przyrodniczo, na których wcześniej nie było możliwości prowadzenia takich inwestycji, uprzejmie 
informuję, że ww. tematyka wymaga głębokich analiz prawnych, niezwiązanych z tematyką ochrony 
przyrody, a związanych z gospodarką przestrzenną i próbami omijania przepisów prawa przez 
nieuczciwych inwestorów.

Wskazać przy tym należy, że w sprawie rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota”, którego zapewne 
dotyczyło stanowisko wójta gminy Stare Babice, interweniował Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie. W reakcji na informacje o rozpoczęciu inwestycji w otulinie ww. rezerwatu 
skierowano m.in. pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o naruszeniu prawa 
miejscowego, jakim jest plan ochrony rezerwatu Łosiowe Błota (który nie został wyłączony ustawą 
o przeciwdziałaniu COVID-19) i zawiadomienie na policję. Wskazać również należy, że Inwestor 
doskonale zdawał sobie sprawę z łamania przepisów prawa z zakresu ochrony rezerwatowej, ponieważ 
w grudniu 2019 r. RDOŚ w Warszawie wydał negatywną opinię w odniesieniu do wniosku o ustalenie 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na tym obszarze.

Podsumowując, kwestie w jaki sposób zakończyć rozpoczęte na podstawie pierwszych zapisów 
ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 na obszarach chronionych inwestycje budowlane, w świetle 
zawiadomienia rdoś, powinny obecnie rozstrzygnąć organy związane z nadzorem budowlanym i 
prokuratura.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Ministra 
Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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