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Szanowny Panie Pośle,

odpowiadając na Pańską interwencję z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie opłat za wstęp do 
Wolińskiego Parku Narodowego uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) – dalej jako „uop”, opłat 
za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary nie pobiera się od:

1) dzieci w wieku do 7 lat;
2) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań 

naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie 

uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
4) mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem 

narodowym;
5) osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż;
6) osób udających się do miejsc kultu religijnego;
7) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
Wziąwszy pod uwagę treść art. 12 ust. 7 pkt 4 i pkt 5 uop, mieszkańcy gmin położonych 

w granicach Wolińskiego Parku Narodowego i  mieszkańcy gmin graniczących z Wolińskim Parkiem 
Narodowym nie będą ponosili opłat za wstęp do Parku. Zwolnione z opłat będą również osoby udające 
się do plaż wyznaczonych w Wolińskim Parku Narodowym, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, 
przy czym dojście to powinno odbywać się szlakiem wyznaczonym przez dyrektora parku narodowego. 
Stosownie do art. 12 ust. 1 obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie 
wpłynie negatywnie na przyrodę parku, a to gwarantuje wyznaczenie przez dyrektora parku szlaków 
i miejsc udostępnionych. 

Nie zachodzi więc obawa, że z chwilą wejścia w życie procedowanego rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich 
obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty, osoby podążające na plaże i korzystające 



z nich zostaną obciążone opłatami za wstęp. Projekt rozporządzenia, do którego nawiązuje Pan Poseł, 
był bardzo dokładnie analizowany i podlegał konsultacjom z dyrektorami parków narodowych, których 
dotyczą zmiany. Możliwość pobierania opłat za wstęp na całym obszarze Wolińskiego PN pozwoli na 
wykonanie dodatkowych remontów i modernizację infrastruktury turystycznej (m.in. szlaków 
turystycznych, ścieżek edukacyjnych). Utrzymanie we właściwym stanie infrastruktury technicznej dla 
turystów pozwoli na udostępnianie całego obszaru Wolińskiego Parku Narodowego, bez negatywnego 
wpływu na jego przyrodę (odpowiednia kanalizacja ruchu turystycznego). Co więcej zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze Parku, właściwe oznakowanie 
i zabezpieczenie tras wędrówek zwiększy jego atrakcyjność, a takie działanie korzystnie wpłynie na 
interes lokalnej społeczności. 

Z poważaniem,

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