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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0714/2007, którą złożył Konrad Waśniewski (Polska), w sprawie 
planów zbudowania autostrady biegnącej przez obszar chroniony położony 
na północny zachód od Warszawy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zaznacza, że istnieją plany przekształcenia obecnego połączenia 
drogowego między Warszawą a Gdańskiem w autostradę. Jedna z branych pod uwagę tras 
połączonych z obwodnicą Łomianek (14 km na północny zachód od Warszawy) biegnie 
wzdłuż Wisły będącej obszarem sieci Natura 2000 (PLB 140004). Trasę tę popierają również 
lokalne władze w Łomiankach. Składający petycję proponuje alternatywną trasę i porównuje 
obecną sytuację z sytuacją w Augustowie (Via Baltica), w związku z czym wzywa Parlament 
Europejski do podjęcia interwencji, póki jeszcze jest na to czas. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2008 r.

Składający petycję jest zaniepokojony faktem, iż planowana droga ekspresowa S-7 
z Warszawy na północ biegnąca przez gminę Łomianki może zniszczyć obszar Natura 2000 
Dolina Środkowej Wisły (PLB140004).

Składający petycję utrzymuje, że planowana budowa będzie szkodliwa dla wspomnianego 
obszaru sieci Natura 2000, jak również spowoduje konieczność wyburzenia domów 
znajdujących na planowanej trasie przedmiotowej drogi.
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Twierdzi on również, że przedmiotowe przedsięwzięcie nadal znajduje się w fazie 
planowania, że nie wydano jeszcze tak zwanej decyzji środowiskowej oraz że wciąż nie 
zatwierdzono tego przedsięwzięcia.

Petycja dotyczy jednego z rozpatrywanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-7. Nie 
podjęto jeszcze decyzji w sprawie przebiegu drogi, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez 
właściwe władze polskie.

Ze względu na charakter i lokalizację przedsięwzięcia Komisja uważa, że zastosowanie mogą 
mieć następujące dyrektywy: dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
(OOŚ) (dyrektywa 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i p r y w a t n e  na środowisko naturalne zmieniona 
dyrektywą 97/11/WE2 i dyrektywą 2003/35/WE3) oraz dyrektywa siedliskowa (dyrektywa 
92/43/WE w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory)4.

Dyrektywa OOŚ

Przedsięwzięcie, do którego odnosi się składający petycję, obejmuje budowę drogi 
ekspresowej. Tego rodzaju przedsięwzięcia wchodzą w zakres załącznika I punkt 7 lit. b) 
dyrektywy OOŚ „budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu”, w odniesieniu do których przed 
wydaniem zezwolenia na budowę należy przeprowadzić OOŚ. Ponieważ nie zakończono 
jeszcze procedury dotyczącej OOŚ w odniesieniu do rzeczonego przedsięwzięcia, Komisja 
nie ma powodu, by na tym etapie zakładać, iż przepisy dyrektywy OOŚ nie będą 
przestrzegane.

Dyrektywa siedliskowa

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej każdy plan i przedsięwzięcie, które może 
w istotny sposób oddziaływać na tereny mające znaczenie dla Wspólnoty (wyznaczane na 
podstawie dyrektywy siedliskowej), musi podlegać odpowiedniej ocenie oddziaływania z 
uwzględnieniem celów ochrony danego obszaru. Przepis ten ma również zastosowanie 
w odniesieniu do obszarów specjalnej ochrony regulowanych przez dyrektywę ptasią
(dyrektywa 79/409/EWG5 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa).

Ponieważ procedura dotycząca ewentualnego oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na sieć Natura 2000 nie została jeszcze ukończona, Komisja nie ma powodu 
przypuszczać, że przepisy dyrektywy siedliskowej nie będą przestrzegane.

To do państw członkowskich należy podejmowanie decyzji w sprawie budowy infrastruktury 
transportowej na ich terytorium. Powinny one jednak przestrzegać zobowiązań 
wspólnotowych. Jednakże tam, gdzie określone przedsięwzięcie negatywnie oddziałuje na 
obszary sieci Natura 2000, zobowiązania takie obejmują konieczność zbadania rozwiązań 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40-48
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, str. 5-15
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str.17
4 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str.7
5 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1-18
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alternatywnych. Jeżeli takie rozwiązania istnieją, to w gestii państw członkowskich leży 
ocena ich technicznej oraz socjo-ekonomicznej wykonalności. A zatem należy dokładnie 
przeanalizować wszystkie możliwe alternatywy i ich wpływ na sieć Natura 2000.

Wnioski

Procedury zatwierdzania przedsięwzięcia są nadal prowadzone, a władze polskie powinny 
przestrzegać wymogów dyrektywy OOŚ i dyrektywy siedliskowej, w tym przeanalizować 
ewentualne alternatywne opcje oraz dokładną lokalizację przedsięwzięcia/przebieg drogi. 
Składający petycję może w ramach konsultacji publicznych wyrażać swoje obawy związane 
z przebiegiem drogi ekspresowej. Władze polskie powinny zorganizować takie konsultacje 
w związku z procedurą dotyczącą OOŚ i oceny wpływu na sieć Natura 2000 przed wydaniem 
zezwolenia na realizację przedsięwzięcia.


