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      Kraków, 8.11.2021 r  

Pan 

dr. hab.  

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 

 

Sprawa: petycja w sprawie projektu rozporządzania Rady Ministrów w sprawie 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego (numer z wykazu prac legislacyjnych – RD162) 

przesłanego w dniu 27.10.2021 r. do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, zwanego dalej 

Rozporządzeniem 

 

Szanowny Panie Prezesie   

I. W ramach konsultacji publicznych Rozporządzenia, zainicjonowanego i 

prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska doszło, po wielu 

miesiącach prac, do wyrażenia poglądu, który przewijał się w dotychczasowym 

sposobie argumentacji autorów projektu Rozporządzenia.  

Mianowicie w treści uzasadnienia projektu Rozporządzenia, w wersji oznaczonej 

jako wersja z dnia 10.03.2021 r., opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej 

RCL  w dniu 15 kwietnia 2021 r., wprowadzono istotną zmianę w stosunku do 

wersji wyjściowej uzasadnienia projektu Rozporządzenia, polegającą na dodaniu do 

treści uzasadnienia projektu Rozporządzenia następujących 3 zdań: 

„Należy zauważyć, że sumarycznie powierzchnia Parku zwiększy się o ok. 62 ha. Zgodnie z 

art. 10 ust. 1a z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 

i 1378), zmniejszenie lub likwidacja obszaru parku narodowego następuje wyłącznie w razie 

bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru. W niniejszym 

przypadku, mimo wyłączania z obszaru Parku działek o łącznej powierzchni ok. 1,35 ha, 

z uwagi na włączenie działek o łącznej powierzchni 62,50 ha, nie dojdzie do zmniejszenia 

obszaru Parku. Tym samym przywołany przepis nie ma zastosowania w przypadku 

niniejszego rozporządzenia.”1 

W odpowiedzi na zarzuty zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych i konsultacji 

ustawowych dotyczących wadliwości ww. poglądu, projektodawca 

Rozporządzenia, w Raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania z dnia 

21.10.2021 r. ograniczył uzasadnienie prawne poglądu do dwóch zdań 

                                                 
1 j.w. 
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„Ustawodawca jasno wskazał przesłanki pozwalające na likwidację lub zmniejszenie obszaru 

parku narodowego. Gdyby miało to dotyczyć wyłączenia pojedynczych działek ustawodawca 

zapewne literalnie wskazałby to w przepisach”.  

 

II. Gdyby jednak, jak chce projektodawca „Ustawodawca jasno wskazał przesłanki 

pozwalające na likwidację lub zmniejszenie obszaru parku narodowego” to w ramach 

konsultacji niemal 200 instytucji, organizacji społecznych czy osób fizycznych  nie 

prezentowałoby poglądu wręcz zupełnie przeciwnego.      

 

III.  Projekt Rozporządzenia zakłada zmianę granic Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego, która obejmuje w istocie rzeczy dwie odrębne procedury faktyczne i 

prawne tj. zmniejszenie powierzchni parku poprzez wyłączenie z jego granic działki 

o powierzchni 1,35 ha znajdującej się w centralnej części obszaru parku oraz 

zwiększenie powierzchni parku o 62,5 ha poprzez włączenie w jego granice działek, 

nie graniczących z dotychczasowym obszarem parku, a obejmujących tereny 

oddalone od granicy parku o kilka kilometrów (nowa enklawa parku).  

Zatem jeśli chcielibyśmy poprawnie opisać stan rzeczy to zarówno wyrażenie „nie 

dojdzie do zmniejszenia obszaru parku ” jak i wyrażenie „obszar parku ulegnie 

zwiększeniu” wprowadza w błąd, mimo pozornej prawdziwości.  

Mając na uwadze znaczenie konsekwencji prezentowanego przez projektodawcę 

Rozporządzenia poglądu dla systemu ochrony przyrody w naszym kraju, zostanie 

przedstawiona szersza argumentacja, w oparciu o klasyczne reguły wykładni 

przepisów prawa.  

A) Wykładnia gramatyczna. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą 

„Określenie i zmiana granic parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia Rady 

Ministrów, które określa jego obszar, przebieg granicy, otulinę i nieruchomości Skarbu 

Państwa nieoddawane w użytkowanie wieczyste parkowi narodowemu. Rada Ministrów, 

wydając rozporządzenie, kieruje się rzeczywistym stanem wartości przyrodniczych obszaru”, 

przy czym jak wskazano w art. 10 ust. 1 a ustawy „Likwidacja lub zmniejszenie obszaru 

parku narodowego następuje wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych 

i kulturowych jego obszaru”   

Projektodawca wskazuje, że kluczowe znaczenie ma pojęcie „obszaru” rozumianego 

przez niego jako „całkowity” obszar parku narodowego, a zmiana granicy parku, o 

której mowa w zdaniu pierwszym art. 10 ust. 1 ustawy może obejmować zarówno 

powiększenie jak i pomniejszenie jego obszaru. 
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Jednak omawiane zdanie art. 10 ust. 1 a nie zawiera pojęcia „zmniejszenie całkowitego  

obszaru” a jedynie pojęcie „zmniejszenie obszaru parku”, w rozumieniu „każde” 

zmniejszenie „obszaru parku”. Wynika to bowiem ze znaczenia  słowa „wyłącznie”, 

które należy rozumieć jako wyjątek od reguły, który z zasady nie może być 

wykładany rozszerzająco (exceptiones non sunt extendendae). 

Jeśli zatem zasadą ustawową jest dopuszczenie zmniejszenia „obszaru parku 

narodowego (..) wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i 

kulturowych jego obszaru” to wywodzenie wyjątku – takiego jak zaprezentowano w 

uzasadnieniu Rozporządzenia – nie jest uprawnione z punktu widzenia reguł 

wykładni gramatycznej.    

 

Powyższą argumentację wzmacnia analiza zmian art. 10 ust.1 ustawy. Omawiane 

przepisy obowiązywały również przed zmianą ustawy z dniem 1 stycznia 2012 r. ale 

w ramach jednego ustępu. I tak art. 10 ust.1  ustawy stanowił do 31 grudnia 2011 r. 

że  „1.Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów, które określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy, otulinę i 

nieruchomości Skarbu Państwa nieprzechodzące w trwały zarząd parku narodowego. Rada 

Ministrów, wydając rozporządzenie, kieruje się rzeczywistym stanem wartości 

przyrodniczych obszaru. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku narodowego następuje 

wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego 

obszaru.”  

Po dniu 31 grudnia 2011 r. ustawodawca wyodrębnił w ramach nowego ustępu -  

art. 10 ust. 1 a ustawy stanowiący „Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku 

narodowego następuje wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i 

kulturowych jego obszaru”, podkreślając w ten sposób odrębność znaczenia przepisu 

normującego likwidację i zmniejszenie obszaru parku wobec przepisów 

normujących określenie i zmianę granic parku narodowego.       

W przypadku gdy park jest tworzony (określenie  granic) lub jego obszar jest 

powiększany (zmiana granic) Rada Ministrów ma obowiązek ustawowy ocenić 

rzeczywisty stan wartości przyrodniczych każdego z obszarów, które zostają po 

raz pierwszy objęte ochroną, w oparciu o aktualne ekspertyzy przyrodników.  

 

Jeśli zmiana granic parku narodowego obejmuje zmniejszenie którejkolwiek z 

części obszaru chronionego do tej pory to Rada Ministrów ma obowiązek ustawowy 

sprawdzić rzeczywisty stan wartości przyrodniczych obszarów i ustalić czy doszło 

do „bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru” tj. obszarów 

które zostały uprzednio objęte ochroną, również w oparciu o aktualne ekspertyzy 

przyrodników. 
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Zatem wprowadzając przepis art. 10 ust. 1 a ustawy ustawodawca wyodrębnił tryb 

tworzenia lub powiększania obszaru parku od trybu likwidacji lub pomniejszenia 

obszaru parku, rozumianego jako obszar objęty uprzednio ochroną.   

 

Reasumując - norma prawna wyrażona w art. 10 ust. 1 i w art. 10 ust. 1 a  ustawy 

wskazuje, że Rada Ministrów jest upoważniona do zmiany granic parku, w oparciu 

o ocenę rzeczywistego  stanu wartości przyrodniczych obszaru tj. obszaru 

włączanego lub wyłączanego z tym jednak, że wyłączenie każdego obszaru z parku 

może nastąpić wyłącznie gdy dojdzie do bezpowrotnej utraty wartości 

przyrodniczych i kulturowych jego obszaru. Zatem jeśli w ramach analizy przez 

Radę Ministrów  rzeczywistego stanu wartości przyrodniczych, o której mowa w art. 

10  ust. 1 ustawy, dojdzie do stwierdzenia, że doszło do bezpowrotnej utraty 

wartości przyrodniczych  badanego obszaru otwiera się droga do badania czy 

doszło do bezpowrotnej utraty wartości kulturowych badanego obszaru. W 

przypadku stwierdzenia bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i 

kulturowych badanego obszaru pojawia się podstawa do ewentualnego 

pomniejszenia obszaru parku narodowego.  

 

B) Wykładnia systemowa. Omawiana norma prawna obejmuje taką samą 

strukturalną dychotomię (utworzenie lub powiększenie versus likwidacja lub 

pomniejszenie) jak normy wprowadzone w pozostałej części ustawy. I tak, zgodnie z 

art. 7  ustawy „Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu 

przyrody jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.4) )”, a „Utworzenie 

lub powiększenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody obejmujące obszary, 

które stanowią nieruchomości niebędące własnością Skarbu Państwa, następuje za zgodą 

właściciela, a w razie braku jego zgody - w trybie wywłaszczenia określonym w ustawie z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.”, a zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy  

„Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, 

tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia 

właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk 

przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.”  

 

Omawiana dychotomia wynika z kluczowego założenia ustawy, że czym innym jest 

objęcie ochroną obszaru po raz pierwszy, w drodze utworzenia lub powiększenia 

parku (cel publiczny, za zgodą właściciela lub wywłaszczenie) - w celu ochrony 

„przyrody”, do czego jest upoważniona Rada Ministrów, w oparciu o ocenę 

rzeczywistego stanu wartości przyrodniczych obszaru, a czym innym jest 

rezygnacja z ochrony obszaru, już poprzednio zakwalifikowanego do ochrony, co 

następuje poprzez likwidację lub zmniejszenie obszaru parku ale wyłącznie wtedy 
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gdy dojdzie do bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego 

obszaru.  

 

W zakresie reguł wykładni systemowej  należy ponadto wskazać na zbieżność   

konstrukcji normy prawnej obejmującej przesłankę bezpowrotnej utraty wartości 

przyrodniczych i kulturowych w przypadku likwidacji parku a zatem bezpowrotną 

utratę obszaru chronionego, z konstrukcją normy obejmującej przesłankę 

bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych w przypadku 

pomniejszania obszaru parku, bowiem każde pomniejszenie odpowiada warunkom 

likwidacji tj. skutek w postaci trwałej utraty obszaru chronionego.      

 

Podobne mechanizmy na gruncie ustawy odnoszą się do parków krajobrazowych i 

obszarów chronionego krajobrazu, w obu przypadkach występują łącznie pojęcia 

likwidacji i zmniejszenia powierzchni chronionej.   

 

Podobnie w przypadku pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku 

ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego zgodnie z art. 44 ust. 4. 

ustawy „Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, następuje w razie 

utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które 

ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu 

publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa 

powszechnego.” 

 

Skoro zniesienie ochrony użytku ekologicznego, a zatem „najniższej” formy 

ochrony jest uzależnione od utraty wartości tego chronionego obszaru to tym 

bardziej na gruncie ustawy taka reguła obowiązuje przy parku narodowym jako 

„najwyższej” formie ochrony.       

 

Reasumując - ustawa systemowo zapewnia spójny mechanizm prawny, który 

obejmuje, po zakwalifikowaniu obszaru do ochrony – jego ochronę aż do czasu 

stwierdzenia, że mimo sprawowania ochrony zgodnie z ustawą, doszło do utraty 

chronionych wartości.  

 

C) Wykładnia celowościowa. W zakresie reguł wykładni celowościowej– tj. 

ustalenia treści przepisu ze względu na cel, któremu ten przepis służy, to przyjęcie 

poglądu, że art. 10 ust. 1 a ustawy nie stosuje się, w przypadku gdy jednocześnie 

dochodzi do pomniejszenia obszaru chronionego a następnie powiększenia tego 

samego obszaru chronionego ale o inny teren  jest oczywiście sprzeczne z sensem 

gwarancyjnym tej normy prawnej. Skoro celem ustawy jest objęcie zgodnie z art. 8 

ustawy najwyższym stopniem ochrony obszaru wyróżniającego się „szczególnymi 

wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi,” w 



6 

 

celu „ zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody 

nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i 

składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk 

roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.” to przesłanką do rezygnacji z ochrony 

obszaru o „szczególnych wartościach” musi być stwierdzenie że doszło do  

„bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru”.            

 

Gdyby przyjąć stanowisko projektodawcy Rozporządzenia to Rada Ministrów, w 

każdy przypadku, decyduje o wyłączeniu z ochrony danego obszaru parku 

niezależne od tego czy wyłączana część obszaru parku narodowego ma czy też nie 

ma wartości przyrodniczych i kulturowych. W skrajnym przypadku taka 

wykładania powodowałaby możliwość wyłączenia z ochrony 100% powierzchni 

parku np. z uwagi na zmianę lokalizacji parku i przeniesienie obszaru ochrony w 

całkiem inne miejsce, byleby tylko o wielkości przewyższającej obszar poprzednio 

chroniony i pod warunkiem dokonania tego w tym samym czasie na podstawie tego 

samego rozporządzenia o zmianie granic. Prowadziłoby to do możliwości w istocie 

likwidacji 100 % obszaru uprzednio chronionego. Jednocześnie w przypadku 

rozdzielenia procedury pomniejszania i powiększania obszaru chronionego, jednym 

dniem, nie byłoby to dopuszczalne. A zatem w praktyce art. 10 ust. 1 a ustawy stałby 

się przepisem „bez znaczenia”  co z kolej byłoby sprzeczne z jedną z głównych 

zasad ustawy wyrażoną w art. 4 ustawy, która wskazuje, że „Obowiązkiem organów 

administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób 

fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.”  

 

Reasumując - skoro naczelnym celem wyrażonym wprost w ustawie jest objęcie 

określonych obszarów wyróżniających się „szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi” najwyższym stopniem ochrony 

to, po zakwalifikowaniu danego obszaru do ochrony – wyłączenie każdego takiego 

obszaru z parku, celem należytej realizacji celu ustawodawcy, może nastąpić 

wyłącznie gdy dojdzie do bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i 

kulturowych jego obszaru.  

 

Podsumowanie:  

Pogląd zawarty w cytowanym w pkt. I powyżej, fragmencie treści uzasadnienia 

projektu Rozporządzenia w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z 

uzasadnieniem,  numer z wykazu prac legislacyjnych – RD162 (wersja oznaczona 

jako wersja z dnia 10.03.2021 r.) jest wadliwy jako nie mający oparcia zarówno w 

samej treści aktu normatywnego jak i w systemie polskiego prawa o ochronie 

przyrody a także, co do zasady pozostający w sprzeczności z regułami wykładni 

prawa.   
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IV. Niezależnie od powyższych uwag dotyczących aspektów wykładni prawa, 

mających rozstrzygające znaczenie dla sprawy, jedynie porządkowo wskazuję, że  

na zasadzie art. 10 ust. 1 Ustawy Rada Ministrów ma kierować się  rzeczywistym 

stanem wartości przyrodniczych obszaru, co jednak w przedmiotowej sprawie nie 

może mieć miejsca bowiem dokumenty źródłowe dla oceny rzeczywistego stanu 

wartości przyrodniczych wyłączanego obszaru pochodzą z lat 2012 – 2014 – tj. 

sprzed ponad 7 lat. W rozumieniu omawianego przepisu stan „rzeczywisty” to stan 

aktualny, odpowiadający prawdzie.      

 

Jak wskazała Pani Główny Konserwator Przyrody w 2019 r. w piśmie z dnia 26-02-

2020 r. znak DOP-WPN.050.6.2020.MŚ, 1147306.3367140.2631428 „Odnosząc się do 

kwestii związanych z wartością przyrodniczą ww. nieruchomości, uprzejmie informuję, iż dla 

działek będących we władaniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego, proponowanych do 

wyłączenia z jego granic, w latach 2012-2014, sporządzono kompleksową inwentaryzację 

przyrodniczą na potrzeby projektu planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Inwentaryzacja ta nie wykazała występowania na działkach o numerach ewidencyjnych 

2039/1, 2039/2, 2039/3 szczególnie cennych elementów przyrodniczych” 

 

Zatem w tym stanie faktycznym niezależne od zakazu wynikającego z art. 10 ust. 1 a 

ustawy, Rada Ministrów nie mając do dyspozycji aktualnych badań 

przyrodniczych dotyczących wyłączanych obszarów Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego nie ma podstaw prawnych do procedowania przedłożonego projektu 

Rozporządzenia.        

 

V. Mając powyższe argumenty na uwadze, w przypadku gdyby pojawiające się 

wątpliwości nie zostały rozstrzygnięte w ramach pracy Komisji Prawniczej, wnoszę 

o skierowania sprawy pod rozwagę Rady Legislacyjnej, z uwagi na szczególnie 

istotne skutki prawne omawianych zagadnień prawnych dla systemu ochrony 

przyrody w naszym kraju.         

           Z poważaniem 

 

radca prawny   

                                                 
 


