UCHWAŁA NR XX/151/20
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego
Na podstawie § 18 ust.1, pkt. 2 Regulaminu Rady Gminy Hajnówka stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu
Gminy Hajnówka przyjętego Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 10 grudnia 2018 r.
poz. 4969 z póź.zm.) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie projektowanych zmian
zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie udziału organów uchwałodawczych
jednostek samorządu terytorialnego w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego wyrażonego
Uchwałą Nr XII/122/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu
Hajnowskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Stanowisko o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3. Niniejszą uchwałę należy przekazać:

᠆ Ministrowi Środowiska
᠆ Ministrowi Klimatu
᠆ Burmistrzom i Wójtom z terenu Powiatu Hajnowskiego
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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Załącznik do uchwały Nr XX/151/20
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 22 września 2020 r.
Stanowisko
Rada Powiatu Hajnowskiego w dniu 25 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Nr XII/122/2020 dotyczącą
stanowiska w sprawie projektowanych zmian zapisów w ustawie z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Rada Gminy Hajnówka popiera przyjęte stanowisko.
W obowiązującym stanie prawnym, jednostki samorządu terytorialnego uczestniczą w procedurze
określenia i zmiany granic parków narodowych, poprzez konieczność przedstawienia wiążącego,
pozytywnego stanowiska rad gmin, powiatów, na obszarze których przewiduje się powyższe zmiany.
W procesie określenia i zmiany granic parków narodowych niezwykle ważna jest współpraca jednostek
samorządu terytorialnego z administracją rządową. Decyzje w tej sprawie uwzględniają zarówno potrzeby
ochrony przyrody, jak i potrzeby lokalnych społeczności. Tym samym mieszkańcy posiadają wpływ na
decyzje, których dotyczą.
Doświadczenia zebrane w trakcie prowadzonych negocjacji dotyczących zmian granic Białowieskiego
Parku Narodowego wskazują, że konieczność uzyskania decyzji w postaci uchwał właściwych miejscowo
organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego, jest zasadne.
W świetle powyższych argumentów Rada Gminy Hajnówka wnioskuje o niedokonywanie zmian
w zakresie zapisów ustawy o ochronie przyrody odnośnie udziału organów uchwałodawczych jednostek
samorządu terytorialnego w procedurze określenia i zmian granic parku narodowego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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