Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
na 3. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 listopada 2015 r.
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka
oraz do ministra środowiska Jana Szyszki
Szanowni Panowie Ministrowie!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do ustanowienia
subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny są objęte ochroną obszarów naturalnych, tj. obszary
Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu.
Województwo lubuskie charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem lesistości w Polsce, co za tym
idzie znaczna część jego obszaru objęta jest ochroną środowiska naturalnego. Środowiska samorządu
terytorialnego w tym regionie wyrażają pilną potrzebę rozważenia wsparcia w postaci ustanowienia
subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny są objęte ochroną obszarów naturalnych.
Konstytucyjny obowiązek z zakresu ochrony środowiska naturalnego organy administracji
rządowej realizują przede wszystkim poprzez tworzenie obszarów chronionych. Działania te mają
jednak ujemne konsekwencje dotykające gminy, na których terenie takie obszary występują. Im
większa gmina, tym dotkliwiej działają ograniczenia. Głównym przejawem wyżej wymienionych
ograniczeń są utrudnienia w swobodnym inwestowaniu na terenach objętych ochroną spowodowane
nie tylko rygorystycznymi obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa, ale i ogólną niechęcią
inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na tego typu obszarach. Wobec powyższego występuje
dysonans na tle zasady zrównoważonego rozwoju: realizacja nowych inwestycji na terenie gminy
stanowi główne źródło jej dodatkowego dochodu, jednakże gminy, które posiadają wysoki wskaźnik
lesistości, borykają się z wieloma kwestiami spornymi dotyczącymi między innymi opodatkowania
obszarów leśnych. W związku z tym należałoby kreować taką politykę ochrony środowiska, aby
rekompensować gminom posiadającym obszary chronione płynące z tego tytułu ujemne konsekwencje
i tym samym zapewnić im warunki rozwoju zbliżone do tych, jakie mają pozostałe jednostki
samorządu terytorialnego. Taka rekompensata powinna być realizowana poprzez przydzielenie
subwencji ekologicznej, która niwelowałaby skutki ograniczeń inwestycyjnych i jednocześnie
dawałaby narzędzia realizacji ochrony obszarów naturalnych.
W związku z powyższym proszę o określenie możliwości przyjęcia takiego rozwiązania prawnego.
W związku z obecnym stanem rzeczy działania w wymienionym zakresie uważam za celowe i
uzasadnione.
Z poważaniem
Robert Dowhan

