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Petycja 0360/2006 złożona przez Radosława Szymczuka (Polska), w imieniu „Pracowni 
na rzecz Wszystkich Istot”, w sprawie domniemanego naruszenia prawodawstwa UE 
w związku z modernizacją i przebudową kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch 
w obrębie tatrzańskiego terenu Natura 2000

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do przeciwdziałania zaplanowanej przez 
właściwe władze polskie modernizacji i przebudowie kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy 
Wierch, która znajduje się w Tatrzańskim Parku Narodowym, na terenie Natura 2000. 
Twierdzi on, że nie przeprowadzono oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
i w sposób rażący naruszono dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa oraz dyrektywę Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 12 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Petycja

Składający petycję wyraża obawy w związku z planowaną przebudową i rozbudową kolei 
linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch, która to kolej znajduje się w obrębie tatrzańskiego 
terenu Natura 2000. Zgodnie z tymi planami przewozowość kolei w obu kierunkach w 
sezonie zimowym wzrośnie ze 180 do 360 pasażerów na godzinę. Prace związane z 
przebudową obejmą między innymi zastąpienie podpór kolei fundamentami oraz przebudowę 
stacji. Podczas prac planuje się wykorzystanie helikoptera. Według składającego petycję 
planowana inwestycja ma być realizowana na kluczowym obszarze terenu Natura 2000 i 
będzie w wyraźnie negatywny sposób oddziaływać na ten teren. Zdaniem składającego 
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petycję władze polskie, wydając zgodę na rozbudowę kolei, naruszają przepisy dyrektywy 
92/43/EWG1 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa 
siedliskowa), dyrektywy 79/409/EWG2 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa 
ptasia) oraz dyrektywy 85/337/EWG3 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ).

Uwagi Komisji

Komisja otrzymała również dwie skargi dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, które 
zawierają zarzuty podobnego naruszenia wspomnianych powyżej dyrektyw.

Ocena oddziaływania na środowisko

Wszystko wskazuje na to, że procedura wydawania zezwolenia na przedmiotowe 
przedsięwzięcie rozpoczęła się przed wstąpieniem Polski do UE, a decyzja o lokalizacji 
została wydana we wrześniu 2003 r. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości (patrz np. sprawa C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) 
dyrektywa OOŚ nie ma zastosowania, jeżeli procedura wydawania zezwolenia 
na przedsięwzięcie rozpoczęła się przed wejściem w życie przedmiotowej dyrektywy, nawet 
w sytuacji, gdy decyzja dotycząca przedsięwzięcia została podjęta w późniejszym okresie. 
W związku z tym, ponieważ przedmiotowa dyrektywa weszła w życie w Polsce z dniem
1 maja 2004 r., z dostarczonych informacji wynika, że w tej sprawie dyrektywa OOŚ nie ma 
zastosowania, zatem nie można stwierdzić, że doszło do uchybienia.

Ochrona przyrody

Z dostępnych informacji wynika, że przedsięwzięcie ma być realizowane na terenie Natura 
2000 („Tatry”, PLC 120001), który jest wyznaczony na obszar specjalnej ochrony zgodnie 
z dyrektywą ptasią, jak również przedstawiony Komisji jako proponowany teren mający 
znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową.

Zdaniem Komisji, w związku z faktem, że przedsięwzięcie jest realizowane w obrębie 
obszaru specjalnej ochrony oraz że wniosek o zezwolenie na przedsięwzięcie został oficjalnie 
złożony przed wejściem w życie przedmiotowej dyrektywy, wydaje się, że obowiązek 
wynikający z art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej ma zastosowanie do wspomnianego terenu 
od dnia, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, tj. od dnia 1 maja 2004 r. (patrz 
sprawa C-209/04, Komisja przeciwko Austrii). Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej, 
w połączeniu z art. 7 przedmiotowej dyrektywy, na państwach członkowskich spoczywa 
wymóg podjęcia odpowiednich działań w celu uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk 
przyrodniczych na specjalnych obszarach ochrony, jak również w celu uniknięcia 
niepokojenia w istotny sposób gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary.

Podobne zobowiązania mogą istnieć na mocy dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do 
oddziaływania na proponowane tereny mające znaczenie dla Wspólnoty.

  
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50.
2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1-18.
3 Dz.U. L 175 z 05.7.1985, str. 40-48.



CM\650317PL.doc 3/3 PE 384.391v01-00

PL

Na podstawie dostarczonych przez składającego petycję informacji o charakterze ogólnym, 
na pierwszy rzut oka wydaje się, że istnieją podstawy do stwierdzenia, iż przedsięwzięcie 
może wywrzeć negatywne skutki na przedmiotowy teren.

Wnioski

Ponieważ procedura wydawania zezwolenia na opisywane przedsięwzięcie rozpoczęła 
się przed wejściem w życie dyrektywy OOŚ, dyrektywa ta nie ma zastosowania w tej sprawie, 
zatem nie można stwierdzić, że doszło do uchybienia.

W oparciu o dostępne informacje Komisja dokona oceny zgodności planowanego 
przedsięwzięcia z prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony przyrody.
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