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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1096/2009, którą złożył M.P. (Hiszpania) w sprawie inwestycji 
w Llucmajor na Majorce

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że realizacja inwestycji budowlanej w gminie Llucmajor ma 
szkodliwy wpływ na obszar Natura 2000, będący obszarem o znaczeniu wspólnotowym 
(ES 5310049), ponieważ inwestycja nie jest wyposażona w niezbędny system kanalizacji 
i może nieodwracalnie zniszczyć równowagę ekologiczną obszaru Cova des Pas de 
Vallgornera.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składający petycję wyraża sprzeciw w związku z budową osiedla domów jednorodzinnych 
(pod nazwą „Es Pas de Vallgornera”, gmina Llucmajor, Baleary, Hiszpania), które powstaje 
na terenach mających znaczenie dla Wspólnoty ES 5310049 „Cova des Pas de Vallgornera”. 

Zdaniem składającego petycję budowane osiedle domów jednorodzinnych nie ma podłączenia 
do systemu kanalizacji (posiada ono również szereg innych wad) i w rezultacie przy 
przedmiotowych domach buduje się szamba, do których odprowadzane są ścieki. Składający 
petycję obawia się, że zawartość tych szamb może przeciekać do podglebia i nieodwracalnie 
uszkodzić równowagę ekologiczną i geologiczną terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty. 
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Składający petycję informuje również o innych cechach zabudowy miejskiej tego osiedla 
domów jednorodzinnych, które nie spełniają wymogów ustawodawstwa regionalnego 
dotyczącego użytkowania gruntów i zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Teren ES5310049 „Cova des Pas de Vallgornera” został zgłoszony przez władze Hiszpanii 
jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą siedliskową 92/43/EWG1ze 
względu na występujące tam siedlisko przyrodnicze typu „jaskinie nieudostępnione do 
zwiedzania”, które zostało wymienione w załączniku I przedmiotowej dyrektywy.

Komisja nie posiada wiedzy na temat przedsięwzięcia opisanego przez składającego petycję. 
Komisja jest zdania, że należy odwołać się do zobowiązań wynikających z artykułu 
6 ust. 3 oraz 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG, zgodnie z którym każdy plan lub 
przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania 
terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i 
w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego 
skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wyników 
takiej oceny oraz zgodnie z przepisami dyrektywy siedliskowej właściwe władze krajowe 
wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie 
ono niekorzystnie na dany teren. 

Informacje przekazane przez składającego petycję odnoszą się w większości do regionalnych 
przepisów zagospodarowania przestrzennego, które nie są przestrzegane. Komisja pragnie 
zaznaczyć, że odpowiedzialność za wdrożenie tych przepisów leży po stronie władz 
regionalnych.

Składający petycję podkreśla potencjalne ryzyko stwarzane przez budowę szamb związane 
z możliwym wyciekiem ścieków niepoddanych uprzedniemu oczyszczeniu. Informacje 
przekazane przez składającego petycję nie zawierają jednak jakiegokolwiek dowodu 
świadczącego o negatywnym oddziaływaniu w tym zakresie na przedmiotowy teren mający 
znaczenie dla Wspólnoty.

Wnioski

Informacje dostarczone przez składającego petycję nie są wystarczające do stwierdzenia, czy 
zachodzi ryzyko naruszenia dyrektywy siedliskowej. Dlatego też Komisja nie zamierza 
podejmować dalszych działań w tej kwestii, chyba że składający petycję przedłoży 
dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje.

4. (REV) Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Po dostarczeniu dodatkowych informacji przez składającego petycję Komisja zwróciła się do 
władz hiszpańskich o dostarczenie szczegółowych informacji na temat poruszonych kwestii.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Według informacji dostarczonych przez władze hiszpańskie w momencie wyznaczenia terenu 
pod inwestycję znajdowało się już na nim kilka budynków nieposiadających dostępu do 
systemu kanalizacji. Poznany rozmiar zespołu jaskiń był wówczas mniejszy niż rozmiar 
odkryty w ostatnim czasie. W roku 2007 władze lokalne wprowadziły system mający na celu 
wykrywanie możliwych wycieków w istniejących szambach i dołach gnilnych. System ten 
został ulepszony w roku 2010. Do chwili obecnej w jaskini nie zanotowano żadnego wycieku 
ścieków. 

Władze hiszpańskie stwierdziły, że w odniesieniu do nowych budynków 
mieszkalnych/inwestycji budowlanej, która ma zostać wybudowana na terenie ponad jaskinią 
zastosowanie mają przepisy legislacji regionalnej (art. 39 ustawy nr 5/2005 o ochronie 
obszarów przyrodniczych Belearów lub LECO), do których odniósł się składający petycję.  
Przepisy stanowią, iż przed realizacją jakiegokolwiek planu lub projektu, mogącego mieć 
wpływ na teren należący do sieci Natura 2000, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej 
oceny wpływu projektu na dany teren. Regionalny Wydział ds. Środowiska sporządzi 
sprawozdanie na temat odpowiedniości planu lub projektu oraz zatwierdzi go jedynie pod 
warunkiem, że nie zagrozi realizacji celów ochrony ochrony przedmiotowego terenu. W celu 
spełnienia tego przepisu stworzono procedurę administracyjną gwarantującą, że przed 
zatwierdzeniem jakiegokolwiek planu lub projektu właściwy organ musi zwrócić się do 
Regionalnego Wydziału ds. Środowiska o pozwolenie, co wymaga zbadania sprawy przez 
komisję specjalizującą się w kwestiach związanych z siecią Natura 2000.  

Wymogi niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w Llucmajor (gmina na terenie 
której znajduje się przedmiotowy teren mający znaczenie dla Wspólnoty) obejmują 
przeprowadzenie badania geofizycznego terenu pod inwestycję w celu ustalenia możliwych 
szkód grożących terenowi mającemu znaczenie dla Wspólnoty. W przypadku udzielenia 
pozwolenia, jedynie określone typy wodoszczelnych szamb mogą zostać zamontowane. Jeżeli 
budynki lub przynależące do nich szamba mogą przyczynić się do potencjalnych szkód na 
przedmiotowym terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty, wydana zostanie decyzja 
odmowna, co miało już miejsce w przypadku kilku budynków mieszkalnych.

Ponadto, oba organy administracyjne zostały zawiadomione o rozpoczętej procedurze mającej 
na celu wybudowanie odpowiedniego systemu kanalizacyjnego dla tego obszaru. W celu 
ustalenia wykonalności i przystosowania takiego systemu do szczególnych właściwości 
terenu oraz ich kompatybilności z ochroną jaskini, przeprowadzono badania i pomiary 
techniczne.

Władze regionalne stwierdziły również, że rozpoczynają opracowywanie planu 
zagospodarowania dla przedmiotowego terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty.

Wnioski

Zgodnie z przedstawionymi informacjami wydaje się, że właściwe organy spełniły przepisy 
artykułu 6 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG. Z uwagi na powyższe, stwierdzenie 
naruszenia przepisów prawa UE nie jest możliwe.


