Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Wykaz obywateli, którzy udzielili poparcia projektowi ustawy
o zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w zakresie dotyczącym tworzenia i zmiany granic
parków narodowych oraz sposobu odwoływania ich dyrektorów.
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Żeby ochronić Puszczę nie wystarczą spektakularne akcje. Musimy zmienić prawo, które od lat uniemożliwia rozszerzenie
parku narodowego na terenie Puszczy Białowieskiej. Tydecydujesz.org to inicjatywa kierowana do Ciebie. Liczymy na
wszystkich, którzy chcą ocalić ostatnie skrawki jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce.
Na czym polega problem?
Puszcza Białowieska to ostatni pierwotny las nizinny w Europie. Las, taki jak Białowieża, rozciągał się przed wiekami od Uralu po
Irlandię i Hiszpanię. Dziś z tego istniejącego od 8 000 lat pradawnego cudu przyrody zostało nam już niewiele. Dlaczego? Decyzją
polskich władz jedynie 17% Puszczy jest chronione jako park narodowy. Jest to obszar trzykrotnie mniejszy niż Kraków!
W niechronionej części Puszczy wycina się rocznie ponad 100 tys. drzew. Leśnicy twierdzą, że to najlepsza forma „opieki” nad
Białowieżą. Problem polega na tym, że im bardziej się Puszczą „opiekują”, tym mniej pierwotna się ona staje.
Leśnicy mówią, że to oni chronią Puszczę…
W przeciwieństwie od innych lasów, gdzie gospodarka leśna jest uzasadniona, w Puszczy Białowieskiej oznacza utratę jej
dziewiczego charakteru. To tak, jakbyśmy wyciągali zabytkowe cegły z zamku w Malborku i na ich miejsce wstawiali betonowe
pustaki. W ten właśnie sposób, w miejsce naturalnych drzewostanów leśnicy sadzą nowe drzewa, zmieniając jednocześnie skład
gatunkowy Puszczy.
Dlaczego inicjatywa ustawodawcza?
Nie mamy wątpliwości – politycy od lat nie robią nic, żeby ochronić Puszczę Białowieską. Od lat odkładają decyzję o rozszerzeniu
parku narodowego na terenie Puszczy Białowieskiej zasłaniając się sprzeciwem lokalnych samorządów. Obowiązujące przepisy
mówią, iż na poszerzenie parku niezbędna jest zgoda władz gmin, których ono dotyczy . W rezultacie, stosunkowo niewielka grupa
ludzi decyduje o czymś, co tak naprawdę należy do wszystkich Polaków. Tego typu regulacje nie obowiązują w innych dziedzinach
życia społecznego. Minister skarbu nie musi przecież prosić prezydenta Szczecina o zgodę na prywatyzację Stoczni! Dlaczego więc
minister środowiska musi brnąć przez niekończące się negocjacje, żeby lokalna władza zgodziła się na stworzenie parku na terenach
należących do skarbu państwa? Odpowiedź jest prosta. Obecne prawo jest złe i trzeba je zmienić. Ty możesz to zrobić.
Dołącz się do naszej akcji zbierania podpisów pod inicjatywą ustawodawczą w sprawie tworzenia parków narodowych.
Ściągnij formularz i zbierz jak najwięcej podpisów. Razem możemy ocalić Puszczę. Treść proponowanej ustawy i więcej
informacji znajdziesz na stronie na stronie:

www.tydecydujesz.org
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