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Uchwała nr 9/2018
Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski z dnia 15 lipca 2018 roku

w sprawie koncepcji utworzenia Spółki Polskie Domy Drewniane S.A.

W ślad za wcześniej podjętą uchwałą - Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Polski po raz kolejny apeluje o odstąpienie od koncepcji utworzenia Spółki Polskie
Domy Drewniane S.A., albowiem:
1) w razie uchwalenia przedmiotowej ustawy dojdzie do oczywistego naruszenia aktualnej
formy organizacyjnej i prawnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
oraz stworzony zostanie bardzo groźny precedens, który może zainicjować proces
wyprowadzania do podmiotów prawa prywatnego majątku państwowego, znajdującego
się obecnie w zintegrowanym i pozytywnie ocenianym władaniu Lasów Państwowych;
2) błędne jest forsowanie zmian legislacyjnych wbrew oczekiwaniom czynnika społecznego
oraz szerokiego kręgu innych interesariuszy, zwłaszcza, że poprawa podaży mieszkań
wykonanych na bazie drewna jako materiału budowlanego może być urzeczywistniona
bez tak radykalnej nowelizacji ustawy o lasach;
3) projekt ustawy został przygotowany z rażącym naruszeniem zasad prawidłowej legislacji.
Uważamy, że po odstąpieniu od procedowania nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o lasach powołującej do życia Spółkę Polskie Domy Drewniane S.A – dobrym rozwiązaniem
byłoby przygotowanie w Ministerstwie Środowiska (lub z inicjatywy poselskiej)
alternatywnej noweli ustawy o lasach nadającej Ministrowi Środowiska uprawnienie do
zobowiązywania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do opracowywania różnych
projektów (programów) rozwojowych. Jednym z takich projektów (programów) mógłby być
program promocji budownictwa mieszkalnego na bazie drewna jako materiału budowlanego
– realizowany bez opcji powoływania do życia przedmiotowej spółki, lecz z wykorzystaniem
potencjału instytucjonalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
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Stowarzyszenie ponownie zwraca uwagę, że z naszej inicjatywy w roku 2014 zebrano
ponad 3,5 miliny podpisów Obywateli pod wnioskiem o referendum w sprawie zachowania
dotychczasowej formy prawnej i organizacyjnej Lasów Państwowych jako najbardziej
dostosowanej do doniosłej misji tego podmiotu stania na straży bezpieczeństwa
środowiskowego i terytorialnego Państwa Polskiego.

Niniejszą uchwałę przesyłamy do wszystkich dostępnych nam środków społecznego
przekazu, posłów i senatorów oraz zamieszczamy na stronie internetowej Stowarzyszenia
(www.ekorozwoj.pl)
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