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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0644/2007, którą złożył Zygmunt Kwolek (Polska), z dwoma
podpisami, w sprawie planowanej budowy autostrady we Wrocławiu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko planom budowy płatnej autostrady łączącej 
zachodnią część Wrocławia z nizinnymi obszarami wzdłuż rzek Ślęży, Odry i Widawy. 
Informuje, że obszary te zostały umieszczone na liście Natura 2000. W roku 2000 i 2002 
Najwyższy Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że nie przeprowadzono odpowiedniej 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i że należało przedstawić więcej niż 
jeden wariant przebiegu autostrady. Jednak decyzje te zignorowano i obecnie istnieje ryzyko, 
że przedsięwzięcie będzie kontynuowane nie uwzględniając polskich i unijnych przepisów 
w tym zakresie. W związku z powyższym składający petycję wzywa Parlament Europejski do 
podjęcia działań w celu ochrony lokalnego środowiska naturalnego i wyżej wspomnianych 
obszarów Natura 2000. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

Składający petycję jest zaniepokojony planami budowy obwodnicy autostradowej zachodniej 
części miasta Wrocławia. Składający petycję twierdzi, że planowana budowa narusza polskie 
prawo, a także przepisy dyrektywy siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG1 w sprawie ochrony 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7-50.
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siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), w szczególności ze względu na brak 
odpowiedniej analizy alternatyw. Składający petycję twierdzi również, że projekt ten podlega 
krajowym procedurom prawnym i że orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie miało zapaść wiosną 2007 r. 

Zarzuty wysuwane przez składającego petycję dotyczące nieprzestrzegania polskiego prawa 
nie leżą w zakresie kompetencji Wspólnoty. 

W odniesieniu do ewentualnego naruszenia prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego, petycja nie wymienia dostatecznej ilości czynników pozwalających 
na ocenę tej sprawy. Jednakże ze względu na charakter i lokalizację projektu Komisja uważa, 
że mogą mieć zastosowanie następujące dyrektywy: dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowiska (OOŚ) (dyrektywa 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, 
zmieniona dyrektywą 97/11/WE2 i dyrektywą 2003/35/WE3) oraz dyrektywa siedliskowa. 

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) 

Projekt, do którego odnosi się składający petycję, jest autostradą. Projekty, takie jak 
autostrady objęte są załącznikiem I punkt 7 b) dyrektywy w sprawie oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) „budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu”, zgodnie z którym przed 
udzieleniem pozwolenia na budowę musi zostać przeprowadzona ocena oddziaływania na 
środowisko. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającego petycję projekt ten 
podlega dyrektywie OOŚ. Należy podkreślić, że w przypadku przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko, wykonawca projektu zobowiązany jest do udostępnienia 
właściwym władzom informacji o projekcie i jego wpływie na środowisko zgodnie z art. 5 
ust. 3 i załącznikiem IV dyrektywy OOŚ. Informacje te powinny zawierać m.in. zarys
głównych alternatywnych rozwiązań rozpatrzonych przez wykonawcę, włącznie ze 
wskazaniem głównych powodów dokonanego przez niego wyboru, uwzględniającego skutki 
środowiskowe. 

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję nie można ustalić, czy 
przepisy dyrektywy OOŚ były przestrzegane, czy też nie.

Dyrektywa siedliskowa

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wszystkie plany i przedsięwzięcia, które mogą 
mieć znaczący wpływ na obszary mające szczególne znaczenie dla Wspólnoty (wyznaczone 
na mocy dyrektywy siedliskowej), muszą być przedmiotem odpowiedniej oceny 
oddziaływania, przy uwzględnieniu założeń ochrony danego obszaru. Przepis ten ma również 
zastosowanie do obszarów specjalnej ochrony regulowanych dyrektywą ptasią (dyrektywa 
79/409/EWG4 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa). 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40-48.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5-15.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17 
4 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1-18.
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Jednakże ze względu na ograniczoną ilość informacji przedstawionych przez składającego 
petycję nie można określić, czy postanowienia art. 6 dyrektywy ptasiej mają w tym przypadku 
zastosowanie. 

Wniosek

Bez bardziej szczegółowych informacji Komisja nie jest w stanie ocenić, czy planowany 
projekt jest zgodny z prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. 
Jeżeli składający petycję będzie w stanie przedłożyć wszelkie dodatkowe informacje, służby 
Komisji są gotowe dokonać ponownej oceny tej sprawy. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Pod koniec 2008 r. składający petycję przekazał nowe informacje. Komisja przeanalizowała 
te informacje, ale nie znalazła żadnych dowodów na poparcie zarzutów składającego petycję 
dotyczących możliwego naruszenia prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego.  Decyzja dotycząca lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana 
w dniu 15 kwietnia 2003 r., co oznacza, że procedura ta została rozpoczęta ponad rok przed 
przystąpieniem Polski do UE, a w takich przypadkach dyrektywa OOŚ nie ma zastosowania. 
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