
STANOWISKO
Rady Gminy Białowieża

z dnia 10 września 2012 roku podjęte na XV Sesji Rady Gminy Białowieża
w sprawie Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012 - 2021

Radni Rady Gminy Białowieża po zapoznaniu się ze znowelizowanym, na polecenie Pana Ministra
Środowiska, dokumentem o znaczeniu strategicznym dla mieszkańców Gminy Białowieża, czyli Planem
Urządzania Lasu wyrażają następujące opinię:

Pan Minister i służby Mu podległe podejmując decyzje w najwyższym stopniu istotne i ważne
dla społeczności lokalnych nie wziął ich potrzeb i racji pod uwagę. Bezwarunkowy posłuch, jaki mają
organizacje pozarządowe tzw. „ekologiczne” w sprawach zarządzania Puszczą Białowieską
w Ministerstwie Środowiska budzą nasze głębokie zaniepokojenie.

Postępowanie w sprawie opracowania ostatecznego kształtu tego dokumentu sprzeczne jest
ze wszystkimi deklaracjami, jakie publicznie i medialnie składali przedstawiciele Ministerstwa
Środowiska i liczni politycy, w tym również politycy partii dziś rządzących i podejmujących decyzje
w Polsce.

Prosimy ich o pomoc i interwencję w tej sprawie!
 Dziś po lekturze ostatecznego projektu dokumentu wiemy, jaki jest przypuszczalny werdykt Pana

Ministra. W imię „świętego spokoju” rządzących, adwokaci ptaków, owadów, roślin i niezakłóconych
procesów przyrodniczych zostali wysłuchani. Ich racje nie zostały poddane krytyce w toku
demokratycznych procesów. Bo czy jedną z podstaw dialogu społecznego powinien być dach
Ministerstwa Środowiska?

Prosimy Pana Ministra o stworzenie warunków do takiego dialogu i wysłuchanie
wszystkich zainteresowanych stron! Prosimy też o rozważne podejmowanie decyzji
w tej sprawie!

Jesteśmy przekonani, że człowiek w wymiarze lokalnym i samorząd przez niego tworzony przegrał.
Czy jednak wygra na tym przyroda puszczańska? Tak emocjonalnie sądzą jej obecni obrońcy - w naszej
ocenie, nie ma na to wystarczających dowodów. Wiemy, że utracimy kolejne miejsca pracy, przychody
naszej Gminy i jej mieszkańców znacząco się zmniejszą. W zamian obiecuje się nam rzeczy, jakie są
w znacznym stopniu niemierzalne i uznaniowe. Kolejni młodzi ludzie opuszczą naszą gminę z powodu
braku pracy i dalszych perspektyw rozwoju. Należy zadać w szerszym kontekście pytanie – czy o to
chodziło twórcom dyrektyw unijnych, na których podstawie powstały obszary NATURA 2000?

Prosimy o rzetelne badanie skutków ekologicznych i ekonomicznych przed
podjęciem decyzji w tej sprawie i do tego czasu jej wstrzymanie!

Widzimy w przedstawionym dokumencie braki w strategii oraz w celach, jakie zostały postawione
przed ochroną tak cennego obiektu, jakim jest Puszcza Białowieska. Jest to dla nas szczególnie ważne,
gdyż Puszcza zajmuje około 87% powierzchni Gminy. Natomiast nie zauważamy tam racji człowieka,
jaki gospodaruje tu od ponad 500 lat. Obawiamy się, że ochrona bierna wprowadzona tylnymi drzwiami,
bo nie jest to teren parku narodowego, zaowocuje obumieraniem ogromnej ilości drzew i koniecznością
całkowitego zamykania znacznych obszarów Puszczy. Pytamy o sens takich działań? Czy poprzez
zmniejszenie etatu cięć chce Minister powiększyć obszar parku narodowego, czy ograniczyć dostęp
ludności do drewna? Skąd miejscowa ludność ma kupić drewno opałowe i użytkowe?

Prosimy o analizę potrzeb ekonomicznych i surowcowych mieszkańców naszej
gminy!

Obiecywano nam za rezygnację z uciążliwych środowiskowo inwestycji - możliwy będzie rozwój
turystyki. Dochody z niej miały zastąpić dochody z innych rodzajów działalności. Tymczasem
pozostawianie swojemu losowi kolejnych partii lasu, w sposób oczywisty, zmniejsza bezpieczeństwo
mieszkańców i turystów korzystających z lasu, przeczy to nadrzędnej zasadzie ochrony życia ludzkiego.

Chcemy żyć i umierać w sposób naturalny i nie możemy się zgodzić, aby inne formy życia były
ważniejsze niż życie ludzkie.

Prosimy o pełne zastosowanie zasad Polityki ekologicznej państwa oraz zasad
Ustawy o lasach w tej konkretnej sprawie!

Przewodniczący Rady Gminy
               Włodzimierz Wołkowycki


