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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0672/2009, którą złożyła Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, w sprawie zagrożenia związanego z przyjęciem planu 
zagospodarowania przestrzennego Toledo dla ochrony krajobrazu 
kulturowego miasta

1. Streszczenie petycji

W imieniu Real Academia de Bellas Artes de Toledo, składający petycję wzywa do 
powstrzymania realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ jest to szkodliwe 
dla krajobrazu historycznego. Według autora petycji Hiszpania ratyfikowała europejską 
konwencję krajobrazową Rady Europy w listopadzie 2007 r. (BOE 31/02/2008) a zatem 
powinna podjąć środki w celu ochrony krajobrazu Toledo, wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego przez UNESCO, zarządzania nim oraz opieki nad nim.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 czerwca 2010 r.

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec nowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(POM), który jest przygotowywany przez władze miejskie Toledo w Autonomicznej 
Wspólnocie Castilla-La Mancha w Hiszpanii. Wskazuje on na negatywny wpływ niektórych 
inwestycji miejskich przewidzianych w nowym planie („Vegas del Tajo”), w szczególności 
w odniesieniu do krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Twierdzi on też, że owa 
nieodwracalna utrata walorów historycznych Toledo miałaby również zasadniczy negatywny 
wpływ na turystykę, podstawową gałąź gospodarki w tym mieście. 
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja przeanalizowała informacje dostarczone przez składającego petycję w świetle 
przepisów prawa UE mogących mieć zastosowanie w tej sprawie.

Należy zauważyć, że w zależności od cech danego planu zagospodarowania przestrzennego 
może tu mieć zastosowanie dyrektywa 2001/42/WE1w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko (zwana także dyrektywą w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywą SEA) lub dyrektywa 85/337/EWG2 z 
późniejszymi zmianami w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (zwana także dyrektywą w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywą OOŚ).

Obie dyrektywy (SEA i OOŚ) służą podobnym celom, tak aby promować trwały rozwój 
i udział społeczny oraz uwzględniać środowisko w ramach procesu podejmowania decyzji.

Należy zauważyć, że dziedzictwo kulturowe i krajobraz to niektóre z kwestii, jakie powinno 
się w odpowiedni sposób identyfikować, opisywać i oceniać w ramach procedur SEA i OOŚ 
przed wydaniem zezwolenia na realizację danego planu lub przedsięwzięcia.

W odniesieniu do unijnych dyrektyw dotyczących ochrony przyrody (dyrektywa ptasia 
79/409/EWG3oraz dyrektywa siedliskowa 92/43/EWG4) należy zauważyć, że miałyby one 
zastosowanie, gdyby dany plan lub przedsięwzięcie mogły w istotny sposób oddziaływać na 
jakikolwiek obszar Natura 2000.

Wnioski

Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich z wnioskiem o dostarczenie informacji na temat 
przestrzegania odnośnych wymogów prawa środowiskowego UE. W szczególności Komisja 
wystąpiła do władz hiszpańskich z zapytaniem, w jaki sposób stosują one przepisy dyrektyw 
SEA i OOŚ.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Dla przypomnienia, Komisji Europejskiej nie przyznano kompetencji w dziedzinie ochrony, 
zachowania i renowacji dziedzictwa kulturowego, które to kwestie wchodzą zasadniczo w 
zakres kompetencji państw członkowskich.

Zgodnie z art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia powinna zmierzać do 
„zachęcania do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do 
wspierania i uzupełniania ich działań” w dziedzinie kultury. W związku z tym działanie Unii 
ma charakter komplementarny w odniesieniu do działań na szczeblu krajowym i regionalnym, 
                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
2 Dyrektywa 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 5.7.1985), zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 073 
z 14.3.1997), dyrektywą 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003) i dyrektywą 2009/31/WE (Dz.U. L 140 
z 5.6.2009).
3 Dz.U. L 103 z 25.4.1979; ujednolicona dyrektywą 2009/147/WE (Dz.U. L 20 z 26.1.2010).
4 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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a zakonserwację i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego odpowiedzialne są państwa 
członkowskie.

Niemniej jednak w poprzednim komunikacie Komisja poinformowała Komisję Petycji 
Parlamentu Europejskiego o unijnym prawie w dziedzinie ochrony środowiska, które 
mogłoby znaleźć zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Chodzi konkretnie o dyrektywę 
2001/42/WE1(strategiczna ocena oddziaływania na środowisko). Dodatkowo zastosowanie 
mogłaby mieć dyrektywa 85/337/EWG2 (ocena oddziaływania na środowisko).

Służby Komisji zwróciły się do władz Hiszpanii o przekazanie uwag na temat informacji 
podanych przez składającego petycję, jak również zastosowania w tym konkretnym 
przypadku prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska.

W odpowiedzi na wniosek służb Komisji władze hiszpańskie przesłały sprawozdania na ten 
temat opracowane przez wspólnotę autonomiczną Kastylia-La Mancha, a w szczególności 
Dyrekcję Generalną ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko Regionalnego Departamentu 
ds. Przemysłu, Energii i Środowiska. Przesłano też sprawozdanie sporządzone przez 
Regionalny Departament Zagospodarowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa. Władze 
hiszpańskie przekazały też rozmaite oficjalne dokumenty dotyczące zatwierdzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego (POM), jak również podjętych w tej sprawie działań 
dotyczących ochrony środowiska.

Podsumowując, władze hiszpańskie opisały główne cechy przedmiotowego planu, służącego 
zmianie planowania przestrzennego miasta Toledo w celu ułatwienia połączenia 
poszczególnych centrów miejskich oraz uporządkowanego rozwoju obszarów położonych w 
pobliżu rzeki Tag. POM zastępuje dawny plan zagospodarowania przestrzennego (Plan 
General de Ordenación Urbana – PGOU) z 1986 r. Władze wyjaśniły też, jakie poszczególne 
kroki administracyjne zostały poczynione oraz jakie środki zostały przyjęte w celu 
zapewnienia właściwego wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa unijnego w 
dziedzinie ochrony środowiska.

Należy nadmienić, że POM jeszcze przed zatwierdzeniem został poddany procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko noszącej nazwę „Evaluación Ambiental Preliminar”, zgodnie z 
ustawą regionalną 5/1999 o ocenie oddziaływania na środowisko w Kastylii-La Manchy. 
Władze regionalne wskazują, że jest to ocena oddziaływania na środowisko zgodna z 
dyrektywą 2001/42/WE, dokonywana w celu zapobieżenia ewentualnemu wpływowi planów 
i programów na środowisko. Ta wstępna ocena oddziaływania na środowisko została przyjęta 
decyzją Dyrekcji Generalnej ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko z dnia 21 lutego 
2007 r. POM został ostatecznie zatwierdzony postanowieniem Regionalnego Departamentu 
Zagospodarowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa z dnia 26 marca 2007 r.

Należy zaznaczyć, że w sprawie projektu POM trzykrotnie przeprowadzono konsultacje 
                                               
1 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko. Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
2 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmieniona dyrektywami 97/11/WE, 
2003/35/WE i 2009/31/WE. Dz.U. L 175 z 5.7.1985; Dz.U. L 73 z 14.3.1997; Dz.U. L 156 z 25.6.2003; Dz.U. L 
140 z 5.6.2009.
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społeczne w latach 2005 i 2006. Uwagi zgłoszone przez zainteresowanych mieszkańców 
zostały uwzględnione przez właściwe organy. Ponadto zwrócono się o opinię do wielu 
właściwych organów, w tym do organów odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa 
historycznego i kulturowego. Opinie te zostały uwzględnione.

W decyzji dotyczącej przyjęcia wstępnej oceny oddziaływania POM na środowisko 
podsumowano główne elementy powyższej procedury. Powyższa procedura oceny 
oddziaływania na środowisko wydaje się wystarczająca do właściwego określenia i wydania 
oceny skutków przedmiotowego planu dla środowiska, a także do podjęcia koniecznych 
działań umożliwiających uniknięcie lub zminimalizowanie tych skutków. Ustalono i 
włączono do POM szereg warunków dotyczących środowiska, których przestrzeganie będzie 
konieczne przy wdrażaniu i rozwijaniu planu.

Regionalne władze w dziedzinie ochrony środowiska przekazały też informacje dotyczące 
działań odnoszących się do ochrony środowiska podjętych w ramach poszczególnych 
przedsięwzięć z zakresu planowania miejskiego, na których realizację zezwolono w związku 
z zatwierdzeniem POM. Przedsięwzięcia te zostały już poddane ocenie zgodnie z nową 
ustawą regionalną 4/2007 o ocenie oddziaływania na środowisko w Kastylii-La Manchy. W 
następstwie przeprowadzenia rozmaitych kontroli niektóre przedsięwzięcia zostały poddane 
regularnej procedurze oceny oddziaływania na środowisko, podczas gdy w przypadku innych 
przedsięwzięć nie uznano za konieczne przeprowadzenia takiej procedury, zgodnie z 
przepisami dyrektywy 85/337/EWG dotyczącymi przedsięwzięć ujętych w załączniku II. W 
każdym razie władze hiszpańskie wyjaśniły, że wdrażanie POM dopiero się rozpoczęło.

Z analizy dokumentacji wynika zatem, że władze hiszpańskie przedsięwzięły środki w celu 
wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw 2001/42/WE i 85/337/EWG w 
omawianym przypadku.

Odnośnie do dyrektyw wspólnotowych dotyczących ochrony przyrody –
79/409/EWG1(dyrektywa ptasia) i 92/43/EWG2(dyrektywa siedliskowa) – należy zauważyć, 
że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na sieć Natura 
2000. Dyrektywy te nie mają zatem zastosowania w omawianym przypadku.

Władze hiszpańskie informują też, że POM jest przedmiotem dwudziestu skarg 
administracyjnych. Należy zaznaczyć, że niektóre z tych skarg są jeszcze rozpatrywane przez 
właściwe sądy hiszpańskie.

Wnioski

Służby Komisji przeanalizowały argumenty i informacje przekazane przez składającego 
petycję w związku z POM miasta Toledo w świetle mającego zastosowanie prawa UE w 
dziedzinie ochrony środowiska, uwzględniając też odpowiedź władz hiszpańskich.

                                               
1 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Tekst 
ujednolicony dyrektywą 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r., Dz.U. L 20 z 26.1.2010.
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Podsumowując, analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia naruszenia mającego 
zastosowanie prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska. Komisja nie ma zatem podstaw do 
kontynuowania działań w przedmiotowym przypadku.

Należy w każdym razie zauważyć, że przedmiotowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 
przedmiotem licznych skarg administracyjnych do właściwych sądów hiszpańskich, które będą 
mogły wypowiedzieć się też na temat legalności tego planu z punktu widzenia prawa krajowego 
i prawa UE.


