
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Obecnie, w świetle doświadczeń międzynarodowych, coraz bardziej oczywiste staje się to, że szczególne 

znaczenie w zapewnieniu warunków ochrony przyrody ma tworzenie obszarów chronionych prawem. Tylko 

chronienie całych ekosystemów skutecznie zabezpiecza unikatowe i zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt 

i roślin oraz ich siedliska. Około 30% terytorium Polski objęte jest ochroną przyrody. Większość tych obsza-

rów znajduje się na terenach wiejskich. W około trzystu gminach ponad 50% powierzchni zajmują tereny 

chronione, a około tysiąc dwieście gmin ma w swoich granicach powyżej 20% obszarów chronionych. 

Wobec wielu zagrożeń, które niesie współczesność, bardzo ważny jest stopień świadomości przyrodniczej 

społeczeństwa i jego akceptacja dla obszarów chronionych. Wszędzie tam, gdzie społeczeństwo nie widzi dla 

siebie korzyści z istnienia obszarów chronionych, a tym bardziej tam, gdzie ta ochrona powoduje hamowanie 

rozwoju i ubożenie lokalnej społeczności, nie ma dostatecznej świadomości w zakresie konieczności ochrony 

przyrody, a zatem jej ochrona jest utrudniona. 

Zwykle obszary chronione występują na terenach wiejskich, gdzie nie ma przemysłu, z dala od dużych 

zbiorowisk ludzkich i często na terenach o małym potencje ekonomicznym. Obowiązujące zwolnienia podat-

kowe oraz różnego rodzaju wymogi ograniczające działalność gospodarczą i osadniczą mogą dodatkowo 

prowadzić do zubożenia tego rodzaju gmin. 

W powszechnym odczuciu nie wydaje się sprawiedliwe, by przerzucać bezpośrednie i pośrednie koszty 

utrzymania różnorodnych form ochrony przyrody o znaczeniu ogólnokrajowym na barki społeczności lokal-

nej, dlatego też w wielu krajach, również i w Polsce, wprowadza się ustawowe regulacje mające na celu re-

kompensatę utraconych przez gminy dochodów. Mechanizmy te jednak nie zawsze spełniają swoją rolę 

i wiele gmin drastycznie ubożeje. Powstają więc następujące pytania. W jakiej skali występuje w Polsce 

wspomniane zjawisko i w jakim stopniu istniejące mechanizmy rekompensaty utraconych dochodów gmin 

przeciwdziałają ich ubożeniu? 

Czy zdaniem rządu, gminy co do zasady powinny partycypować w ponoszeniu różnorodnych kosztów 

wynikających z utrzymywania terenów chronionych o znaczeniu ogólnokrajowym, czy raczej powinny mieć 

pełną rekompensatę utraconych dochodów? To pytanie nabiera szczególnego znaczenia, gdy dotyczy gmin, 

dla których utracone dochody są istotnym źródłem finansowania ich zadań. 

Proszę Pana Premiera o odpowiedź i na generalne, i na szczegółowe pytania, które są następujące.  

W jakim stopniu obecnie obowiązujące przepisy dotyczące rekompensowania ubytków dochodów w gmi-

nach, w których istnieją różnorodne formy ochrony przyrody – parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazo-

we, obszary Natury 2000, lasy ochronne i inne tereny chronione – umożliwiają zwolnienie właścicieli od 

daniny należnej gminie lub zmniejszają jej wysokość czy zwrot z budżetu utraconych dochodów, szczególnie 

w kontekście wprowadzonego od 1 stycznia 2012 r. przepisu sankcjonującego prowadzenie działalności go-

spodarczej przez parki narodowe? 

Na ile procedury wyznaczania i zatwierdzania wysokości utraconych przez gminę dochodów są właściwie 

ukształtowane w sytuacji, gdy czynność prawna wojewody polegająca na zatwierdzeniu wypłaty rekompen-

saty nie jest podjęta w formie decyzji administracyjnej, co uniemożliwia gminie odwołanie się od czynności 

wojewody? 

Pogłębionej analizy wspomnianej praktyki dokonałem na przykładzie gminy Smołdzino w województwie 

pomorskim. Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o szczegółowe przeanalizowanie sytuacji w tej gminie. 

Czy procedura ustalania wysokości rekompensaty za utracone korzyści z tytułu funkcjonowania Słowińskie-

go Parku Narodowego została przeprowadzona prawidłowo, a ustalone kwoty rzeczywiście rekompensują 

wprowadzone ograniczenia? 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 




