Warszawa, 24 marca 2017 r.

Stanowisko Unii Metropolii Polskich
w sprawie zmian w ustawie o ochronie przyrody

Od początku roku jesteśmy świadkami zgubnych dla polskiej przyrody skutków
wejścia w życie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Sytuacja ta obnażyła brak
jakiejkolwiek analizy skutków proponowanych zmian podczas kierowania projektu drogą
poselską. Pomimo apeli i wniosków składanych przez środowiska samorządowe i ekologiczne
przeprowadzono nowelizację w szybkim poselskim trybie, która doprowadziła do trwałej
degradacji środowiska w polskich miastach.
W związku z tym Unia Metropolii Polskich wyraża stanowczy sprzeciw wobec
dokonywania tak fundamentalnych zmian w przepisach z pominięciem konsultacji i dialogu
ze stroną samorządową. Stanowi to zaprzeczenie zasadom współpracy wypracowanym
w oparciu o Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obecny chaos i skala
degradacji przyrody są bolesną ceną, jaką płacą mieszkańcy polskich miast za wprowadzenie
do porządku prawnego nieprzemyślanych zmian w przepisach.
W styczniu 2016 r. Unia Metropolii Polskich zaapelowała do Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej o wprowadzenie do porządku prawnego instrumentów, które pozwolą skutecznie
walczyć o jakość powietrza. Niestety, nasz apel nie doczekał się realizacji. Stało się dokładnie
odwrotnie - doszło do sytuacji, w której odebrano samorządom kolejny instrument, którym
mogliśmy powstrzymywać presję degradacji zasobów przyrodniczych, które są naszym
sojusznikiem w walce o czyste powietrze. Symboliczne było to, że stało się to w okresie,
kiedy polskie miasta dotknęła niespotykana dotychczas sytuacja z przekroczeniami jakości
powietrza, gdzie naszym głównym sprzymierzeńcem są właśnie wycinane masowo obecnie
drzewa.
W związku z tym Unia Metropolii Polskich apeluje do władz krajowych,
w tym w szczególności do posłów Rzeczypospolitej Polskiej, o wycofanie się ze zmian
dokonanych w grudniu ub.r. w trybie poselskiej zmiany przepisów ustawy o ochronie
przyrody. Należy przywrócić samorządom mechanizm pozwalający nie tylko na ocenę
konieczności dokonywania wycinek, ale również wyposażyć organy stanowiące w możliwość
kształtowania polityki w zakresie ochrony przyrody, w zależności od lokalnych
uwarunkowań. Sprzeciwiamy się, aby do ochrony przyrody stosować przepisy wynikające
z ustawy o ochronie zabytków i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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