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Pan
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Wiceprezes

Stowarzyszenie Psychoedukacyjno- 
Przyrodnicze MOST
e-mail: biuro@mostedu.pl 

Szanowni Państwo,  

Nawiązując do Państwa wniosku z dnia 18 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tutejszego urzędu) o 
udostępnienie informacji skierowanego do Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP), którego 
obsługę zapewnia Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przekazuję 
poniższe wyjaśnienia.

W zakresie pytań zawartych w ww. wniosku przekazuję poniżej stanowisko przedstawione w piśmie 
Pani prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej Przewodniczącej Rady z dnia 22 lipca br. skierowanym do 
Pani Małgorzaty Golińskiej, Sekretarza Stanu w MKiŚ: 

„Kwestie zmian granic i powierzchni, nie tylko ŚPN, ale każdego parku narodowego, to sprawy nad 
wyraz poważne. W tym przypadku zarówno fakt wyłączenia pewnego obszaru, tryb oraz podany powód 
nie są klarownie uzasadnione oraz nie zostały poprzedzone OOŚ. Tymczasem wszystkie te elementy 
proceduralne są niezbędne dla przeprowadzenia najpierw poważnej dyskusji a następnie podjęcia 
odpowiedzialnej decyzji.

W tej konkretnej sprawie potrzebna jest wyjątkowa rozwaga; mielibyśmy bowiem do czynienia z bardzo 
niebezpiecznym precedensem, który mógłby być wykorzystany w podobnych sprawach w innych parkach 
narodowych. Trzeba także zapytać wprost o cel takiego działania, skoro udostępnianie każdego parku 
narodowego (druga, obok ochrony, jego ustawowa funkcja) wprost zakłada istnienie tego typu obiektów 
w jego obrębie (jak np. pawilony edukacyjne, schroniska itp.), a w ich otoczeniu drogi, ścieżki 
turystyczne i inne. Dodatkowo zespół obiektów na Świętym Krzyżu jest objęty od niedawna statusem 
Pomnika Historii nadanym mu przez Prezydenta RP”.

PROP nie dysponuje żadnymi innymi opracowaniami lub opiniami dla spraw podnoszonych w ww. 
piśmie Stowarzyszenia Psychoedukacyjnego MOST.
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Jednocześnie informuję, iż art. 15 ust. 1 ustawy ooś mówi o sposobie, nie sposobach udostępnienia 
informacji wskazanych we wniosku. W związku z powyższym niniejsza odpowiedź zostaje Państwu 
udzielone w jeden ze wskazanych we wniosku sposobów – drogą elektroniczną. 

Z poważaniem

Maciej Mucha
Dyrektor
Departament Instrumentów Środowiskowych
/ – podpisany cyfrowo/
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