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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê wyraziæ swoje zaniepokojenie zwi¹zane z pominiêciem utworzenia Wydzia³u Spraw Tereno-

wych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Czêstochowie.
W zwi¹zku z uchwaleniem ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodo-

wisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko na terenie województw tworzone s¹ regionalne dyrekcje ochrony œrodowiska. W niektórych
województwach ze wzglêdu na z³o¿onoœæ problemów w nich wystêpuj¹cych i potrzeby spo³eczne powo-
³uje siê terenowe delegatury, tzw. wydzia³y spraw terenowych regionalnej dyrekcji ochrony œrodowiska.
Takie rozwi¹zanie zastosowano miêdzy innymi w województwie ma³opolskim oraz w województwie œl¹s-
kim. W przypadku województwa œl¹skiego wspomniana delegatura do obs³ugi subregionu zosta³a utwo-
rzona tylko w po³udniowej czêœci województwa, to jest w Bielsku-Bia³ej. Niezrozumia³y jest fakt
pominiêcia subregionu pó³nocnego, który ma byæ obs³ugiwany przez RDOŒ w Katowicach. Jest to tym
bardziej zaskakuj¹ce, ¿e pó³nocy subregion ze wzglêdu na wyj¹tkowy charakter swoich terenów, od-
mienny od reszty województwa, zas³uguje na szczególne pochylenie siê nad kwestiami œrodowiskowy-
mi. Pó³nocna czêœæ województwa ma najwiêksz¹ w ca³ym województwie powierzchniê obszarów
chronionych, znajduj¹ siê tam liczne parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, le¿¹ce m.in. w pasie Wy-
¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e szczególnej ochrony wymaga obszar Ÿród-
³owy i dorzecze Warty i Pilicy z podziemnymi zasobami wody pitnej. Ponadto czêœæ subregionu
pó³nocnego naszego województwa w³¹czona zosta³a do obszarów Natura 2000.

W kwestii pominiêcia utworzenia Wydzia³u Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodo-
wiska w Czêstochowie zaj¹³ stanowisko Klub Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w dniu 23
stycznia 2009 r., który odniós³ siê negatywnie do przedmiotowej sprawy.

Swoje niezadowolenie i obawy w skierowanym do Pana Ministra piœmie wyrazi³ równie¿ prezydent
miasta Czêstochowy. Po zapoznaniu siê z odpowiedzi¹ z dnia 20 marca 2009 r. uwa¿am j¹ za niesatys-
fakcjonuj¹c¹, a wrêcz wymijaj¹c¹. Jako mieszkaniec subregionu czêstochowskiego nie podzielam zda-
nia co do braku wykwalifikowanej kadry, która mog³aby zasiliæ placówkê, a tak¿e pañskiego
entuzjazmu wynikaj¹cego z faktu utworzenia w Bielsku-Bia³ej WST RDOŒ.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie argumentów i utworzenie Wy-
dzia³u Spraw Terenowych RDOŒ w Czêstochowie jako logicznego i naturalnego uzupe³nienia dzia³alno-
œci RDOŒ w województwie œl¹skim w celu zapewnienia lepszej ochrony œrodowiska i znacznych
u³atwieñ w rozwoju przedsiêbiorczoœci i infrastruktury.
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