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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 
Pomimo wielu lat funkcjonowania przepisów ustawy o ochronie przyrody nadal nie wyeliminowano pew-

nych wątpliwości dotyczących zasad funkcjonowania parków krajobrazowych. Mam tutaj na myśli szereg 
problemów, które uwidaczniają się w szczególności w przypadku parków krajobrazowych położonych na 
obszarze więcej niż jednego województwa. Oczywiście istnieje art. 19 ust. 8 ustawy, który przewiduje, że w 
takim przypadku organem właściwym do przyjęcia planu ochrony jest „sejmik województwa właściwy ze 
względu na siedzibę dyrekcji parku, w porozumieniu z pozostałymi sejmikami województw”, oraz art. 105 
ust. 3 ustawy stanowiący, że dyrektora parku „powołuje zarząd województwa właściwy ze względu na sie-
dzibę parku, w porozumieniu z pozostałymi zarządami województw”, niemniej jednak faktyczne zastosowa-
nie tych przepisów budzi wątpliwości.  

Pamiętać należy, że na mocy art. 16 ustawy park krajobrazowy tworzony jest na podstawie uchwały sej-
miku województwa. Stąd też utworzenie parku krajobrazowego na terenie kilku województw wymaga podję-
cia odrębnych uchwał przez sejmiki różnych województw. W ocenie niektórych organów administracji, na 
przykład generalnego dyrektora ochrony środowiska, taka sytuacja powoduje, że w istocie pod względem 
formalnym mamy do czynienia nie z jednym parkiem, ale z kilkoma parkami krajobrazowymi. Innymi słowy, 
to, że dany park „międzywojewódzki” funkcjonuje pod wspólną nazwą, nie wyklucza, że faktycznie działa on 
jako kilka odrębnych struktur organizacyjnych, a to z kolei, w opinii wielu podmiotów, wyłącza możliwość 
stosowania cytowanych na wstępie przepisów art. 19 i 105 ustawy. Opisany stan rzeczy prowadzi do braku 
jednolitości w stosowaniu przepisów ustawy, co z kolei utrudnia ewidencjonowanie form ochrony przyrody, 
a co gorsza, może mieć negatywny wpływ na proces planowania i organizacji realizacji zadań ustawowych, 
na przykład brak jednego planu ochrony dla danego obszaru. 

Proszę zatem Pana Ministra o podjęcie prac legislacyjnych w celu doprecyzowania zasad tworzenia i 
funkcjonowania wskazanych podmiotów. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




