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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1017/2011 του Wojciech Szelag, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «Debki nie sa Odnawialne», σχετικά με ένα έργο υποδομής στην 
πολωνική πόλη Dębki στη Βαλτική Θάλασσα και τις αρνητικές επιπτώσεις 
του στο περιβάλλον

1. Περίληψη της αναφοράς

Εξ ονόματος της ανωτέρω ένωσης, ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά ενός κατασκευαστικού 
έργου υποδομής στο πολωνικό χωριό Dębki στη Βαλτική Θάλασσα. Το έργο, που 
συνεπάγεται παρεμβάσεις σε μια περιοχή με προστατευόμενη χλωρίδα και πανίδα και θα 
επιφέρει αλλαγές στις ακτές και το τοπίο, θα έχει, κατά την άποψη του αναφέροντος, άκρως 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τάσσεται υπέρ της ακύρωσης του 
έργου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η αναφορά σχετικά με τη συγκεκριμένη επένδυση –την κατασκευή αιολικού πάρκου στα 
ανοιχτά των ακτών της πολωνικής Βαλτικής Θάλασσας κοντά στο χωριό Dębki– έχει ήδη 
υποβληθεί εξ ονόματος της ένωσης «Dębki nie sa Odnawialne» (αναφορά 1403/2008). Η 
εξέταση της εν λόγω αναφοράς περατώθηκε, διότι με βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο 
αναφέρων δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο περί μη ορθής εφαρμογής της ενωσιακής 
νομοθεσίας, καθώς και επειδή ο αναφέρων δεν απέστειλε τις αναγκαίες συμπληρωματικές 
πληροφορίες.
Στην παρούσα αναφορά, ο αναφέρων επισυνάπτει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το 
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προκαταρκτικό σχέδιο τοπικής χρήσης γης όσον αφορά το αγροτεμάχιο 451/1 στο χωριό
Dębki, στον δήμο Krokowa του βοεβοδάτου της Πομερανίας, τις οποίες υπέβαλε επίσης στον 
αρμόδιο δήμαρχο. Από τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ωστόσο, δεν προκύπτουν νέα 
στοιχεία που να αφορούν τη διαδικασία του εν λόγω έργου. Η απάντηση της Επιτροπής 
σχετικά με την αναφορά 1403/2008 ισχύει, ως εκ τούτου, και για την παρούσα αναφορά και, 
υπό τις παρούσες συνθήκες, η Επιτροπή δεν δύναται να αξιολογήσει περαιτέρω την υπόθεση.


