
Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 23. posiedzeniu Senatu 
w dniu 13 grudnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 
Przedstawiając poniższą sprawę dotyczącą funkcjonowania w praktyce jednej z form ochrony przyrody, 

jaką jest park krajobrazowy w gminie Jeleśnia, mam poważne wątpliwości, czy ten wskazany wyżej park 
w pełni „obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz wa-
lory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju” 
(art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

Do takiej refleksji skłania mnie otrzymane do wiadomości pismo Stowarzyszenia „Natura - Wspólne Do-
bro” w Jeleśni z dnia 20 listopada 2012 r. wraz z załącznikiem - pismem mieszkańców Jeleśni (185 podpi-
sów) z dnia 18 listopada 2012 r. wskazujące, że mieszkańcy Jeleśni sprzeciwiają się zadaniu realizowanemu 
przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. „Kwietne łąki” w kształcie zapropono-
wanym przez jego dyrektora na spotkaniu z właścicielami gruntów. Mieszkańcy żądają powstrzymania reali-
zacji powyższego zadania. 

Właściciele wskazują, że zadanie to nie przyniesie żadnych korzyści dla środowiska, a wręcz przeciwnie, 
spowoduje szkodę właścicielom gruntów, zwłaszcza ornych. Tutaj należy wskazać na zapis art. 16 ust. 6 po-
wyższej ustawy: „Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobra-
zowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu”. 

Mieszkańcy Jeleśni podnoszą: „Szczególny sprzeciw budzi prośba usytuowania programu na gruntach or-
nych wokół betonowych studni z metalowym ogrodzeniem i tablicami teren budowy. Trudno nie dostrzec 
faktu lokalizacji wybranych terenów wyłącznie wokół ujęć wody Firmy Żywiec-Zdrój SA sponsorującej pro-
gram. Naszym zdaniem program ten powinien być realizowany na naturalnych i licznie występujących w na-
szym rejonie ekosystemach łąkowych, bogatych w cenne zbiorowiska chronionej fauny i flory”. 

Mieszkańcy ci ponadto podnoszą: „Nierozwiązanie sprawy może doprowadzić do dalszej eskalacji kon-
fliktu lokalnej społeczności, której źródłem są inwestycje Spółki Żywiec-Zdrój”. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra o wyjaśnienie przez podległe Panu służby ochrony przy-
rody istoty zaistniałego konfliktu i wykazanie bądź wykluczenie nadrzędności interesu spółki nad walorami 
przyrodniczymi omawianego terenu, a w konsekwencji spowodowanie, by nadrzędnym tutaj beneficjentem 
była przyroda, jej rozważne przekształcanie i ochrona, do zaakceptowania przez lokalną społeczność. 

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




