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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.1.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0584/2011, którą złożyła Alice Jones (Wielka Brytania) w imieniu 
Grupy Działania z Bodelwyddan, w sprawie nieprzeprowadzenia OOŚ ani 
odpowiednich konsultacji publicznych zgodnie z dyrektywą 2003/35/WE 
w procesie zatwierdzania planu budowy osiedla, obejmującego budowę 2000 
nowych domów we wsi Bodelwyddan (Walia)

1. Streszczenie petycji

Rada hrabstwa Denbigshire w Walii realizuje przedsięwzięcie budowy osiedla, obejmujące 
budowę 2000 nowych domów we wsi Bodelwyddan. Mieszkańcy sprzeciwiają się temu 
przedsięwzięciu. Są przekonani, że rozmiar tego przedsięwzięcia jest zbyt duży i że stanowi 
ono zagrożenie dla infrastruktury, usług, lokalnej kultury i języka. Wyrazili oni tę opinię 
w nieformalnym referendum. Ich zdaniem nie przeprowadzono OOŚ wymaganej na mocy 
dyrektywy 85/337/EWG, chociaż przedmiotowe przedsięwzięcie wchodzi w zakres 
załącznika II. Ponadto ich zdaniem nie przeprowadzono z nimi konsultacji, co jest wymagane 
na mocy dyrektywy 2003/35/WE. Nie przedstawiono im również żadnego alternatywnego 
rozwiązania. Zwracają się oni do Parlamentu Europejskiego o dopilnowanie, aby brytyjskie 
władze zajęły się tą sprawą z całkowitym poszanowaniem prawa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Rada hrabstwa Denbighshire ma w planach przeznaczenie działek pod budowę 2000 nowych 
domów we wsi Bodelwyddan. Przedmiotowy plan zagospodarowania dotyczący budowy 
osiedla stanowi część nowego lokalnego planu zagospodarowania (Local Development Plan –
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LDP) na lata 2012–2020, który ma zostać przyjęty przez rząd Walii orientacyjnie w kwietniu 
2012 r. 

Przed przyjęciem LDP musi on przejść szereg etapów, w tym etap konsultacji społecznych 
(rozpoczęcie przygotowywanie wstępnego dokumentu roboczego projektu LDP w połowie 
2007 r., a rozpoczęcie konsultacji latem 2008 r.), faza przygotowania wstępnych założeń LDP 
(konsultacje w październiku/listopadzie 2009 r.), opracowanie dotyczące działek 
alternatywnych (dokument konsultacyjny w 2010 r.), konsultacje dotyczące 
„ukierunkowanych zmian” LDP z uwzględnieniem uwag otrzymanych w wyniku konsultacji 
(konsultacje społeczne w okresie od 26 sierpnia do 21 października 2011 r.), dostarczenie 
projektu LDP rządowi Walii (26 sierpnia 2011 r.) na sesję poprzedzającą przesłuchanie, tak by 
poinformować opinię publiczną o etapie „oceny” (spotkanie odbyło się dnia 8 listopada 
2011 r.) oraz etap „oceny” z sesjami przesłuchań publicznych, które będą obywały się przez 
ponad cztery tygodnie, począwszy od dnia 10 stycznia 2012 r. od godz. 10.00. Podczas etapu 
oceny główną kwestią poddaną pod dyskusję będzie Główna Strategia Miejscowa (Key 
Strategic Site) w Boddelwyddan1.

Opisana procedura obejmuje istotne wymagania określone w tzw. dyrektywie w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA)2zawierającej m.in. sprawozdania 
i dokumenty w sprawie oceny zrównoważonego charakteru (w tym oceny oddziaływania na 
środowisko), ocenę proponowanych miejsc i regulacje siedliskowe. Przygotowane dokumenty 
obejmują także szczegółowy reakcję na problematyczne kwestie w Bodelwyddan. Petycja 
skierowana przez Grupę Działania z Bodelwyddan do rządu Walii również zostanie 
zatwierdzona do rozpatrzenia na etapie oceny na początku 2012 r.3.

Przedmiotowe przedsięwzięcia budowlane wchodzą w zakres dyrektywy OOŚ i będą, jak 
stwierdziła składająca petycję, podlegać procesowi kontroli.

Wniosek

Na tym etapie procedury zatwierdzania planu, kiedy jeszcze nie przeprowadzono ostatecznych 
przesłuchań oceniających, które dają zainteresowanej opinii publicznej dalsze możliwości 
wyrażenia swoich opinii, a właściwe władze administracji publicznej ostatecznie nie 
zatwierdziły jeszcze przedmiotowego planu, Komisja nie może stwierdzić naruszenia przepisów 
określonych w prawodawstwie UE dotyczącym środowiska. Szczególnie istotne kwestie 
poruszone przez składającą petycję, takie jak dostępność dobrych, rzetelnych i aktualnych 
informacji, słuszność przewidywań demograficznych, czy też aspekty kulturowe i językowe, 
zostaną omówione w kontekście wspomnianych konsultacji i przewidzianych procedur.

                                               
1Zob. notatki z sesji poprzedzającej przesłuchanie z dnia 8 listopada 2011 r. w ratuszu miasta Rhyl 
http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf).
2Dyrektywa Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko, Dz.U. L 197 z 21.7.2001 r., s. 30–37.
3Numer referencyjny dokumentu: EXAM0018.


