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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

22.1.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1318/2008, którą złożyła Joanna Smolińska (Polska) w imieniu 
działającego na rzecz ochrony środowiska „Stowarzyszenia Miłośników 
Krowiarek”, w sprawie niezachowania zgodności z dotyczącym ochrony 
środowiska prawodawstwem UE w związku z wydobywaniem kruszyw w pobliżu 
obszaru Natura 2000 w południowej Polsce

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do operacji wydobywczych prowadzonych w pobliżu obszaru 
Natura 2000 Pasmo Krowiarki (PLH020019). Zaznacza ona, że jest to jawne naruszenie 
dyrektyw Rady 85/337/EWG i 97/11/WE w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Składająca petycję 
podkreśla też, że w sprawie operacji wydobywczych nie skonsultowano się 
z zainteresowanymi obywatelami, a odpowiedzialne władze polskie są tym samym winne 
naruszenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2003/35 z dnia 
26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do 
udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE. Składająca petycję wzywa zatem Parlament Europejski do podjęcia działań 
i uniemożliwienia dalszego niszczenia środowiska naturalnego na odnośnym obszarze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Ze względu na charakter i umiejscowienie przedsięwzięcia Komisja uważa, że zastosowanie 
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mogą mieć następujące dyrektywy: dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SEA – strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko)1, dyrektywa 85/337/EWG2 w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko, zmieniona dyrektywą 97/11/WE3 i dyrektywą 
2003/35/WE4 (dyrektywa OOŚ – ocena wpływu na środowisko), a także dyrektywa
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory5 (dyrektywa 
siedliskowa).

Dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Dyrektywa 2001/42/WE stanowi, że państwa członkowskie muszą zapewnić przeprowadzanie 
oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planów i programów, które mogą mieć 
znaczący wpływ na środowisko. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy przeprowadzenie oceny 
wpływu na środowisko jest obowiązkowe dla planów i programów, które są przygotowane 
między innymi w celu użytkowania gruntów i które ustalają ramy przyszłego pozwolenia na 
inwestycję w przypadku projektów wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy OOŚ. 
Ponadto przedmiotem oceny są plany i programy objęte wymogami art. 6 lub 7 dyrektywy 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory ze względu na 
możliwy wpływ na obszary Natura 2000.

Definicja „planów i programów” obejmuje także dokonane w nich „wszelkie zmiany”. 
Zgodnie z dyrektywą plany i programy określające zagospodarowanie małych obszarów na 
poziomie lokalnym oraz niewielkie modyfikacje planów i programów wymienionych w art. 3 
ust. 2 będą wymagać oceny oddziaływania na środowisko tylko wtedy, gdy według państw 
członkowskich mogą one mieć znaczący wpływ na środowisko, biorąc pod uwagę 
odpowiednie kryteria selekcji określone w załączniku II do odnośnej dyrektywy. 
W przypadku gdy właściwe władze stwierdzą, że taki znaczący wpływ na środowisko jest 
prawdopodobny, ocena wpływu na środowisko musi być przeprowadzona.
Zatem w tym konkretnym przypadku właściwe władze powinny spełnić wymogi dyrektywy 
SEA i ustalić, czy zmiany w istniejącym planie zagospodarowania gruntów w gminie 
Kłodzko w miejscowości Żelazno mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Jeżeli 
właściwe władze tak zadecydują, ocenę wpływu na środowisko trzeba przeprowadzić. Należy 
sporządzić sprawozdanie dotyczące środowiska i w ramach takiej oceny przeprowadzić 
konsultacje z opinią publiczną i władzami, które mogą być zainteresowane ze względu na 
swoje szczególne obowiązki w dziedzinie środowiska. Podczas przygotowania planu i przed 
jego przyjęciem lub poddaniem procedurze ustawodawczej trzeba wziąć pod uwagę 
sprawozdanie dotyczące środowiska, jak również opinie wyrażone w trakcie powyższych 
konsultacji.

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

W szczególności zmieniona dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
3 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5–15.
4 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
5 Dz. U. L 206 z 22.7.1992.
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(dyrektywa OOŚ) stanowi, że państwa członkowskie muszą zagwarantować, iż 
przedsięwzięcia mogące mieć znaczące skutki dla środowiska wskutek m.in. swej istoty, 
rozmiaru lub lokalizacji przed udzieleniem zgody na realizację poddawane są ocenie skutków 
środowiskowych. Przedsięwzięcia te są zdefiniowane w art. 4, odsyłającym do załączników 
I i II do odnośnej dyrektywy.

Zakres dyrektywy OOŚ obejmuje kamieniołomy i górnictwo odkrywkowe, jak również ich 
wszelkie zmiany lub rozszerzenia. W przypadku projektów wymienionych w załączniku I 
ocena wpływu na środowisko jest obowiązkowa. Projekty objęte załącznikiem II muszą 
zostać poddane tzw. procesowi kontroli (art. 4 ust. 2-3 dyrektywy OOŚ), który ma na celu 
ustalenie – na podstawie oceny poszczególnych przypadków lub też według ustanowionych 
progów bądź kryteriów – czy dane przedsięwzięcie winno podlegać ocenie z powodu 
przewidywanych jego znaczących skutków dla środowiska przy uwzględnieniu odpowiednich 
kryteriów wyboru wyszczególnionych w załączniku III do dyrektywy. Jeżeli organ krajowy 
jest zdania, że charakterystyka danego przedsięwzięcia nie wymaga objęcia go oceną 
oddziaływania na środowisko (OOŚ), decyzja organu musi zawierać – wewnątrz lub 
w załączniku – wszystkie informacje umożliwiające sprawdzenie, iż została oparta na 
odpowiedniej kontroli, a także musi być ona dostępna do publicznej wiadomości. 
W przypadku gdy państwo członkowskie zdecyduje, że dany projekt będzie miał znaczący 
wpływ na środowisko, OOŚ musi zostać przeprowadzona.

OOŚ musi w odpowiedni sposób zidentyfikować, opisać i ocenić bezpośredni i pośredni 
wpływ przedsięwzięcia między innymi na: istoty ludzkie, faunę i florę, glebę, wodę, 
powietrze i krajobraz. Jeżeli przeprowadzana jest OOŚ, muszą odbyć się konsultacje ze 
społeczeństwem i organami, które mogą być zainteresowane ze względu na swoje szczególne 
obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska. W decyzji o pozwoleniu na inwestycję należy 
wziąć pod uwagę wyniki tych konsultacji oraz informacje dostarczone przez dewelopera 
właściwym organom w ramach procedury OOŚ. Decyzja o przyznaniu lub odmowie wydania 
pozwolenia na inwestycję musi być także podana do publicznej wiadomości.

Dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia

W odniesieniu do bieżącej działalności, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 
siedliskowej państwo członkowskie podejmuje odpowiednie kroki w celu uniknięcia na 
specjalnych obszarach ochrony pogorszenia siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla 
których obszary te zostały wyznaczone, na ile niepokojenie to może mieć znaczenie 
w związku z celami niniejszej dyrektywy. Każdy nowy plan lub przedsięwzięcie, które może
mieć znaczący wpływ na obszary Natura 2000, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków 
dla danego terenu, dotyczących celów jego ochrony zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3 
dyrektywy siedliskowej.

Komisja pragnie podkreślić, że przed zatwierdzeniem projektu rozszerzenia operacji 
wydobywczych właściwe władze będą musiały zagwarantować przestrzeganie wymagań 
określonych w art. 6 dyrektywy siedliskowej, w szczególności jego ust. 3 i 4. Na podstawie 
wymaganej oceny właściwe władze muszą ustalić istnienie znaczącego wpływu na dany 
obszar. W takiej sytuacji przedsięwzięcie może postępować jedynie w przypadku braku 
rozwiązań alternatywnych, nadrzędnego interesu publicznego oraz przy zapewnieniu środków 
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wyrównawczych likwidujących szkody na odnośnym obszarze. Jeśli dane przedsięwzięcie 
może mieć znaczący negatywny wpływ na siedliska lub gatunki priorytetowe, przed jego 
zatwierdzeniem władze polskie powinny zasięgnąć opinii Komisji.

Według informacji dostępnych Komisji wydaje się, że istniejący kamieniołom mógł być 
eksploatowany w latach 2006-2008, pomimo iż wywierał negatywny wpływ na „Pasmo 
Krowiarki” PLH 020019, czyli teren mający znaczenie dla Wspólnoty. Ponadto 
przewidywane rozszerzenie kamieniołomu jest również usytuowane w obrębie granic obszaru 
„Pasmo Krowiarki”.

Z przedłożonych informacji wynika, że operacje górnicze opisane przez składającą petycję 
mogły być przeprowadzane bez przestrzegania wymogów art. 6 ust. 2 dyrektywy 
siedliskowej, gdyż w przypadku operacji mających miejsce w latach 2006-2008 nie wydano 
żadnej tzw. decyzji dotyczącej środowiska. W przypadku rozszerzenia obszaru operacji 
górniczych, w oparciu o informacje dostarczone przez składającą petycję wydaje się, że 
władze lokalne zatwierdziły zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przewidujące rozszerzenie działalności pomimo znanych negatywnych skutków dla obszaru 
„Pasmo Krowiarki”, a szczególnie dla priorytetowego siedliska nr 6210, co może stanowić 
naruszenie przepisów art. 6 ust. 3 i art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy SEA.

Polskie władze podjęły niezbędne kroki, aby zawiesić pozwolenie na wydobywanie kruszywa 
i zażądały przerwania operacji górniczych; Polska zajęła się już zatem możliwym 
naruszeniem art. 6 ust. 2 w odniesieniu do bieżącej działalności górniczej na odnośnym 
obszarze. Rozszerzenie obszaru górniczego będzie nadal wymagało zgody polskich władz, 
gdyż plan zagospodarowania przestrzennego nie stanowi prawnego pozwolenia na 
wydobywanie kruszywa. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wydania zgody na 
przedłużenie operacji wydobywczych na odnośnym obszarze Komisja nie jest w stanie 
ocenić, czy wymogi określone w dyrektywie siedliskowej i dyrektywie OOŚ są przestrzegane. 
Niemniej jednak Komisja wystąpi do odpowiednich władz o dodatkowe informacje w celu 
wyjaśnienia sytuacji dotyczącej zgodności z prawem wspólnotowym.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Dodatkowe uwagi Komisji dotyczące przedmiotowej petycji są następujące:

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez polskie władze ds. ochrony środowiska
(Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska) nadal zawieszone jest pozwolenie na wydobycie 
kruszywa w kamieniołomie w pobliżu miejscowości Żelazno, znajdującego się na terenie 
mającym znaczenie dla Wspólnoty „Pasmo Krowiarki” (PLH020019) należącego do sieci
Natura 2000. Ponadto krajowe władze ds. ochrony środowiska oświadczyły, że pozwolenie na 
wydobycie zostało wydane przed przystąpieniem Polski do UE, dlatego obowiązek 
przeprowadzenia odpowiedniej oceny w rozumieniu art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej nie 
ma tu zastosowania, a Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zainicjowała procedurę 
mającą na celu uchylenie wcześniejszej decyzji wojewody o wstrzymaniu wydobycia. 
Niektórzy mieszkańcy wsi Żelazno wyrazili sprzeciw wobec tej procedury i wnieśli sprawę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przed którym postępowanie nadal 
się toczy. Zaskarżone pozwolenie na wydobycie z 1999 r. zostało zmienione w 2009 r. 
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poprzez ograniczenie praw do wydobycia.

Regionalne władze ds. ochrony środowiska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) 
wydały w 2009 r. „decyzję środowiskową”, w której określono warunki, na których można
prowadzić wydobycie z uwzględnieniem wymogów ochrony obszaru Natura 2000 „Pasmo 
Krowiarki”. Jednak decyzja ta została uchylona ze względu na rozbieżności między nią 
a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kłodzko.

W odniesieniu do kwestii przyszłego rozszerzenia działalności wydobywczej, zgodnie 
z informacjami uzyskanymi od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, władze lokalne 
rozważają zwiększenie obszaru wydobycia: gmina Kłodzko zainicjowała procedurę
wprowadzania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W polskim
prawie wymaga się objęcia zmiany planu procedurą strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym oceną oddziaływania na obszary Natura 2000. Przed wydaniem takiej 
oceny przygotowywane jest sprawozdanie dotyczące środowiska, odbywają się też 
konsultacje ze społeczeństwem i władzami, w tym władzami ds. ochrony środowiska. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest organem uprawnionym do wydania opinii 
w ramach tej procedury. Sprawozdanie dotyczące środowiska, jak również opinie wyrażone 
w trakcie wspomnianych konsultacji muszą zostać uwzględnione przed przyjęciem planu. 
W opinii Komisji w ten sposób zostają spełnione wymogi określone w dyrektywie
2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
(dyrektywa SEA)1, jak również wymogi zawarte w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2 (dyrektywa 
siedliskowa), dotyczące oceny ewentualnego oddziaływania planu na sieć Natura 2000.

Ponadto taki plan zagospodarowania przestrzennego nie jest umową prawną na wydobycie 
kruszywa, a zwiększenie obszaru, na którym takie wydobycie jest prowadzone, będzie 
wymagało indywidualnego pozwolenia. Przed wydaniem ostatecznej zgody przedsięwzięcie 
będzie musiało zostać poddane ocenie zgodnie z wymogami odnośnych dyrektyw.

                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.


