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Zespół Pałacowo-Parkowy Natolin będący własnością Skarbu Państwa został w 1993 r. przekazany Urzędowi Rady Ministrów w zarząd na czas
nieokreślony. 1 marca 1994 roku między URM a Fundacją Centrum Europejskie Natolin została zawarta umowa w sprawie przekazania w
administrację wyżej wspomnianego zespołu pałacowo-parkowego na 20 lat. Dnia 19 lipca 2013 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisała
nową umowę w sprawie nieodpłatnego bezterminowego używania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Natolinie przez tę fundację.
i

W 2011 roku Zespół Pałacowo-Parkowy w Natolinie został udostępniony dla zwiedzających w ramach porozumienia między Zarządem
Dzielnicy Ursynów a fundacją. W okresie letnim organizowane są przez Urząd Dzielnicy Ursynów bezpłatne wycieczki z przewodnikiem, na które
trzeba się wcześniej zapisać. Dla porównania Zespół Pałacowo-Parkowy w Nieborowie park w Arkadii można zwiedzać bez przewodnika bez
limitu czasowego.
i

i

W 2014 roku regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie wydał zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Las Natoliński”, w którym ograniczył ruch w rezerwacie „dopuszczając do poruszania się po jego terenie zorganizowanych grup z
przewodnikiem”.
W marcu 2016 roku mieszkaniec Ursynowa umieścił w Internecie petycję następującej treści:
„Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań związanych z pełnym, codziennym udostępnieniem Parku Natolińskiego dla mieszkańców. Obiekt
znajduje się między dzielnicami Ursynów Wilanów w Warszawie a zajmuje powierzchnię 120 ha. Od czasu zakończenia II wojny światowej,
władze stalinowskie zamknęły park dla mieszkańców, a polityka ograniczonego dostępu do parku jest kontynuowana do dnia dzisiejszego, co
może budzić zdumienie nie znajduje żadnego uzasadnienia. Park Natoliński powinien spełniać wiele ważnych funkcji, w tym rekreacyjnowypoczynkową, zdrowotną, estetyczną, ekologiczną. Może być miejscem spotkań, w którym panuje cisza pozwalająca mieszkańcom na
regenerację sił. Park posiada interesującą infrastrukturę komunikacyjną, dzięki której możliwe jest uprawianie sportów spacerowanie. Warto
zwrócić uwagę, że rejon Ursynowa pozbawiony jest ogrodzonego parku miejskiego a dzielnica liczy 150 000 mieszkańców. Otwarty dla
mieszkańców Park Natoliński wzbogaci również przestrzeń miejską dla mieszkańców innych dzielnic, w szczególności Mokotowa Wilanowa.
Udostępnienie parku nie stoi w sprzeczności z funkcjonującym kampusem Kolegium Europejskiego, którego obiekty są usytuowane w
odrębnej części parku. Brak dostępu do parku jest sprzeczny z konstytucyjnymi prawami obywatelskimi, prawem do swobody poruszania się
na terenie kraju”.
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Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73,
poz.350, ze zm.), w związku z art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 298), zgłaszam interpelację
poselską w sprawie funkcjonowania Zespołu Pałacowo-Parkowego Natolin w Warszawie.
i

Uprzejmie proszę Pana Premiera o rozważenie możliwości podpisania nowej umowy z Centrum Europejskim Natolin ograniczenie terenu, z
którego korzysta uczelnia do samego kampusu. Natomiast pałac jego otoczenie mogłyby zostać przekazane w zarząd dyrektorowi Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jako oddział muzeum udostępniony mieszkańcom oraz turystom na takich samych zasadach jak pałac
wilanowski.
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Czy Pan Premier uważa takie rozwiązanie za słuszne możliwe do przeprowadzenia?
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