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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określając procedurę wydawania decyzji o wa-
runkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zakłada, że wskazane 
decyzje powinny być uzgodnione z podmiotami wskazanymi enumeratywnie w art. 53 ust. 4 ustawy. Kon-
kretnie jest to tak, że biorąc pod uwagę aspekty związane z ochroną przyrody, przedmiotowe decyzje winny 
zostać uzgodnione z dyrektorem właściwego parku narodowego oraz, w odniesieniu do innych obszarów 
objętych ochroną, z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Uzgodnienia dokonywane z 
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska z założenia mają obejmować także te przypadki, w których 
decyzja dotyczy terenów parków krajobrazowych i ich otuliny. 

Wydaje się, że intencją przywołanej ustawy było, aby to regionalny dyrektor zwracał się do dyrektora da-
nego parku krajobrazowego i na podstawie uzyskanych informacji wydawał całościową opinię. Jednak, jak 
zauważyła Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach pokontrolnych dotyczących realizacji ustawowych zadań 
w parkach krajobrazowych, system ten w praktyce nie jest dostatecznie efektywny. Często zdarza się bo-
wiem, że regionalni dyrektorzy samodzielnie uzgadniają projekt decyzji i nie przekazują informacji w tym 
zakresie właściwym dyrektorom parków krajobrazowych. W efekcie władze parków krajobrazowych nie 
dysponują danymi odnośnie do toczącego się postępowania administracyjnego i planowanych inwestycji, 
które potencjalnie mogłyby przynieść negatywne skutki dla funkcjonowania parku, a tym samym nie mogą 
skutecznie zapobiegać realizacji takich zamierzeń. 

Brak jednolitych zasad współpracy w tym zakresie pomiędzy regionalnymi dyrektorami ochrony środowi-
ska a parkami krajobrazowymi to tylko jedna z przyczyn opisanego problemu. W opinii wielu regionalnych 
dyrektorów ochrony środowiska przewidziany procedurą termin na dokonanie uzgodnienia jest zbyt krótki i 
nie wystarcza na zasięgnięcie opinii dyrektora właściwego parku krajobrazowego. 

Problem jest poważny, bowiem, jak zauważa Naczelna Izba Kontroli, „presja inwestycyjna, a w szczegól-
ności presja osadnicza na cennych przyrodniczo terenach (...) parków” jest „największym zagrożeniem dla 
zachowania walorów parków”. 

Biorąc pod uwagę opisany problem – niezależnie od kwestii, które leżą w kompetencji ministra właściwe-
go do spraw środowiska – zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie potrzeby rozszerzenia wyka-
zu podmiotów uzgadniających, o których mowa w art. 53 ust. 4 wymienionej na wstępie ustawy, o dyrekto-
rów parków krajobrazowych. 

Z wyrazami szacunku 
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