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Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji Pani Poseł Hanny Gill-Piątek oraz grupy posłów w sprawie 
wyłączenia szczytowej partii Łyśca z obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego - K9INT23481, 
uprzejmie informuję, co następuje.

Parki narodowe, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, są obszarami o wysokich walorach 
przyrodniczych. Nie jest jednak tak, że cały obszar parku narodowego ma jednakowe walory 
przyrodnicze. W granicach parków narodowych znajdują się obszary zabudowane, drogi publiczne, 
kompleksy pól uprawnych etc. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w podziale obszaru parku 
narodowego na strefy ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej. Najcenniejsze walory przyrodnicze 
są chronione w strefie ochrony ścisłej, natomiast ochroną krajobrazową obejmuje się m.in. grunty 
wykorzystywane gospodarczo. Słusznie podniesiono w interpelacji, że obszar wyłączany z granic 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest otoczony przez najcenniejsze przyrodniczo obszar kraju. 
Jednak ów najcenniejszy obszar nadal pozostaje w granicach Parku. Wyłączone mają być działki 
zagospodarowane o dużym stopniu przekształceń antropogenicznych oraz narażone w przyszłości 
na zagrożenia związane z antropopresją. Przywrócenie dawnej wartości (w domyśle przyrodniczej) 
nieruchomościom wyłączanym z granic Parku musiałoby polegać na zaprzestaniu wykorzystywania 
tego obszaru przez ludzi oraz zaprzestaniu wykonywania jakichkolwiek prac remontowych 
w budynkach. Takie rozwiązanie nie tylko wydaje się niewłaściwe, ale jest wręcz niewykonalne, 
z uwagi na konieczność utrzymania miejsca historycznego i jego udostępnienia do zwiedzania. Klasztor 
na Świętym Krzyżu jest wszak jednym z najbardziej znanych miejsc kultu religijnego. Tym samym 
przywrócenie dawnej wartości przyrodniczej obszarowi na Świętym Krzyżu nie wydaje się być 
możliwe. Działania na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych są określane w planie ochrony parku 
narodowego, a do czasu jego ustanowienia w zadaniach ochronnych. W zakresie wzgórza na Świętym 
Krzyżu działania ochronne polegały głównie na zabezpieczeniu obszaru przed nadmierną antropopresją.



Wyłączane nieruchomości stanowią m.in. budynki i budowle, utwardzone drogi. Walory 
przyrodnicze tego miejsca uległy zatarciu na przestrzeni setek lat funkcjonowania Zakonu 
Benedyktynów, a następnie funkcjonującego tam więzienia ciężkiego. Klasztor na Świętym Krzyżu nie 
znajduje się w strefie ochrony ścisłej – zabudowania klasztorne znajdują się w strefie ochrony 
krajobrazowej. Dla obszaru należącego do Parku prowadzona była kompleksowa inwentaryzacja 
przyrodnicza na potrzeby projektu Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego, która nie 
wykazała występowania na działkach 2039/1, 2039/2, 2039/3 cennych elementów przyrodniczych, np. 
siedlisk przyrodniczych rzadkich gatunków roślin bądź zwierząt. W omawianym przypadku nie sposób 
mówić o winnych utraty walorów przyrodniczych. Należy zauważyć, że obszar ten jest zainwestowany 
już od kilku wieków i Świętokrzyski Park Narodowy przejął ów obszar w takim zainwestowanym stanie 
w momencie jego utworzenia. Trudno również, w odniesieniu do omawianego obszaru, rozważać 
możliwości przywrócenia utraconych wartości przyrodniczych przez przeprowadzenie zabiegów 
ochrony czynnej, gdyż tego typu działania są realizowane w ekosystemach parku narodowego, 
w których możliwość taka istnieje, a nie w obszarach zabudowanych. 

Przy opracowaniu projektu rozporządzenia kierowano się wynikami inwentaryzacji 
wykonanych (operaty tematyczne do projektu planu ochrony) na potrzeby przygotowania projektu planu 
ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Należy zauważyć, że projekt planu ochrony wraz ze 
szczegółowymi operatami był poddany konsultacjom społecznym. Rzetelność tych dokumentów nie 
była podważana.

Przede wszystkim należy wyraźnie wskazać, że zgodnie z projektem rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, powierzchnia tego Parku nie ulegnie 
zmniejszeniu. Jakkolwiek z granic Parku wyłącza się obszar 1,35 ha, to w granice Parku włącza się 
obszar o powierzchni 62,5 ha, w związku z czym skutkiem wejścia w życie rozporządzenia będzie 
powiększenie obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego o ponad 60 ha. Powyższe ma istotne 
znaczenie dla całej sprawy. Zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), zmniejszenie lub likwidacja obszaru parku narodowego następuje 
wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru.

W niniejszym przypadku, co wskazano powyżej nie dojdzie do zmniejszenia obszaru Parku. 
Tym samym przywołany przepis nie ma zastosowania w przypadku niniejszego rozporządzenia, 
bowiem odnosi się on nie do wyłączenia z granic parku narodowego poszczególnych działek, ale do 
zmniejszenia jego obszaru bądź likwidacji, co w tym przypadku nie ma miejsca. Tym samym, nie ma 
tu wymogu, by nieruchomości wyłączane z obszaru parku narodowego bezpowrotnie utraciły swoje 
wartości przyrodnicze i kulturowe. Nie ma też potrzeby porównywania wartości przyrodniczych 
występujących obecnie do tych, które występowały tam we wcześniejszych latach.

Należy również zauważyć, że Minister Klimatu i Środowiska nie wskazywał, że nieruchomości 
na Świętym Krzyżu utraciły bezpowrotnie wartości kulturowe. Wartości te nadal istnieją i jest to 
potwierdzone wpisem do rejestru zabytków oraz ustanowieniem przez Prezydenta RP p. Andrzeja Dudę 
Pomnika Kultury na tym obszarze. 

W ramach konsultacji publicznych (10 dni) zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów, 
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego został 
zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji (6 października 2020 r.). Wypełnia to 
przesłankę udostępnienia projektu wszystkim zainteresowanym w trybie konsultacji publicznych. 
Jednocześnie projekt odrębnym pismem został przekazany do zaopiniowania organizacjom 
pozarządowym w trybie art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Podkreślam, iż lista podmiotów, 
którym został przekazany projekt w ramach konsultacji oraz tryb ich przeprowadzenia została określona 
w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu – uwagi zostaną szczegółowo rozpatrzone w toku 
procedury legislacyjnej.



Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że projekt rozporządzenia nie powoduje likwidacji obszaru 
Natura 2000 Łysogóry, stąd nie ma potrzeby przeprowadzania oceny wpływu zmiany granic na 
przedmioty ochrony tego obszaru.

Z poważaniem

Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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