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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0522/2007, którą złożyła Halina Messerschmidt (Polska) w imieniu 
Towarzystwa Ochrony Przyrody „Żuraw”, w sprawie niestosowania unijnego 
prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska naturalnego w związku 
z przedsięwzięciem wydobycia kruszyw w Dźwierzutach we wschodniej części 
Polski

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża sprzeciw w związku z planami wydobycia kruszyw ze złóż na 
terenie miejscowości Gisiel w gminie Dźwierzuty we wschodniej części Polski. Podkreśla 
ona, że przedsięwzięcie to nie tylko zmieni strukturę krajobrazu i stworzy zagrożenie dla 
rozwoju turystyki, lecz również poważnie naruszy prawodawstwo UE z zakresu ochrony wód 
gruntowych oraz ochrony dzikich zwierząt i roślin. W związku z tym składająca petycję 
wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lutego 2008 r.

Niniejsza petycja dotyczy przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie kamieniołomu 
odkrywkowego na terenie miejscowości Gisiel w gminie Dźwierzuty. Składająca petycję 
domaga się umożliwienia jej wzięcia udziału w procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko, przeprowadzanej w związku z tym przedsięwzięciem. Przedstawia ona również 
swoją opinię na temat treści sprawozdania z oceny oddziaływania na środowisko. Składająca 
petycję twierdzi, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie miało negatywny wpływ na 
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siedliska i gatunki chronione, w szczególności na obszar Łąk Dymerskich. Składająca petycję 
załącza kopię swojego pisma dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko, 
przedłożonego polskim władzom, a także kopię samego sprawozdania.

Ocena oddziaływania na środowisko

Dyrektywą, która ma zastosowanie w tym przypadku, jest dyrektywa Rady 85/337/EWG1

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne z późniejszymi zmianami. Jest ona również znana jako dyrektywa 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Komisja Europejska nie dysponuje 
kompetencjami w zakresie umożliwienia określonej stronie uczestniczenia w procedurze 
administracyjnej dotyczącej poszczególnych OOŚ. Leży to w wyłącznej gestii władz 
krajowych poszczególnych państw członkowskich. Jednakże zgodnie z dyrektywą OOŚ 
zainteresowana społeczność powinna na jak najwcześniejszym etapie uzyskać rzeczywistą 
możliwość uczestniczenia w procedurze OOŚ. W art. 1 dyrektywy OOŚ zainteresowana 
społeczność jest definiowana m.in. jako „(…) organizacje pozarządowe działające na rzecz 
ochrony środowiska i spełniające wymagania przewidziane w prawie krajowym (…)”. 
Organizacje te powinny być uprawnione do wyrażania komentarzy i opinii, kiedy wszystkie 
opcje są dostępne właściwej władzy lub władzom zanim podjęta zostanie decyzja w sprawie 
wniosku o zezwolenie na inwestycję. W związku z tym, jeżeli Towarzystwo Ochrony 
Przyrody „Żuraw” spełnia wyżej określone wymogi, to powinno być ono dopuszczone do 
uczestniczenia w procedurze OOŚ. 

Przedsięwzięcie, do którego nawiązuje składająca petycję, wchodzi w zakres pkt. 19 
załącznika I dyrektywy OOŚ: „Kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe w przypadku gdy 
powierzchnia zakładów przekracza 25 ha lub wydobycia torfu w zakładzie o powierzchni 
przekraczającej 150 ha”, w przypadku których przeprowadzenie OOŚ jest obowiązkowe. 
W związku z przedmiotowym przedsięwzięciem przeprowadzono procedurę OOŚ: 
sporządzone zostało sprawozdanie, a w ramach procedury przeprowadzono konsultacje 
z opinią publiczną oraz organami właściwymi do spraw środowiska. Składająca petycję 
przedstawiła swoje opinie i uwagi dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w czasie 
przeprowadzania przez polskie władze procedury OOŚ. Jednakże brak jest jakichkolwiek 
informacji na temat tego, w jaki sposób uwagi składającej petycję zostały uwzględnione 
podczas podejmowania decyzji odnośnie do zezwolenia na inwestycję w przypadku 
przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ochrona przyrody

Pomimo iż petycja nie zawiera wystarczających informacji umożliwiających szczegółową 
ocenę danej sprawy, Komisja jest zdania, że dyrektywa 92/43/EWG2 w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa) oraz dyrektywa 
79/409/EWG3 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia) mogą mieć w tej 
sytuacji zastosowanie.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40, zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. 73 z 14.3.1997, str. 5) oraz dyrektywą 
2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 17)
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50
3 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1-18
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Zgodnie z art. 6 pkt. 3 dyrektywy siedliskowej każdy plan lub przedsięwzięcie, które może 
w istotny sposób oddziaływać na specjalny obszar ochrony podlega odpowiedniej ocenie jego 
skutków z uwzględnieniem założeń ochrony danego terenu. Zgodnie z dyrektywą ptasią 
przepis ten ma zastosowanie także w przypadku obszarów specjalnej ochrony.

Obszar realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest obecnie wyznaczony lub 
zaproponowany do wyznaczenia jako obszar specjalnej ochrony (zgodnie z dyrektywą ptasią) 
ani jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty (zgodnie z dyrektywą siedliskową), a także 
z informacji dostępnych Komisji nie jest on terenem wymagającym ochrony zgodnie 
z dyrektywą siedliskową lub dyrektywą ptasią. Składająca petycję nie wskazała żadnej 
możliwości oddziaływania na określony obszar specjalnej ochrony, a najbliższy tego rodzaju 
obszar - PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka - zdaje się znajdować w takiej 
odległości, że ewentualne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia jest wysoce 
nieprawdopodobne.

Jednakże w sytuacji tej mogą mieć zastosowanie postanowienia dyrektywy ptasiej dotyczące 
gatunków, szczególnie odnośnie do żurawia (Grus grus) na obszarze tzw. „zlotowiska 
żurawi”, znajdującym się w pobliżu wsi Dymar. Informacje przedstawione przez organizację 
pozarządową „Żuraw” są sprzeczne z informacjami zawartymi w OOŚ odnośnie do odległości 
wspomnianego zlotowiska żurawi od lokalizacji przedsięwzięcia i w związku z tym ocena tej 
sprawy bez dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji kartograficznych dotyczących 
lokalizacji przedsięwzięcia nie jest możliwa.

Ramowa dyrektywa wodna

Dyrektywa 2000/60/WE1 ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej, znana jako ramowa dyrektywa wodna, ustanawia obowiązek dokładnego korzystania 
z zasobów wodnych poprzez opracowywanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu 
w celu uniknięcia niezrównoważonych rozwiązań oraz nieodwracalnych szkód wyrządzonych 
środowisku. Zgodnie z ramową dyrektywą wodną pierwszy plan gospodarowania wodami 
w dorzeczu powinien zostać opublikowany w grudniu 2009 r. Od roku 2009 wszystkie plany 
lub programy mające wpływ na zasoby wodne lub na jakość wody będą musiały uwzględniać 
przepisy określone w planie gospodarowania wodami w dorzeczu, aby możliwe było 
osiągnięcie celów w zakresie ochrony środowiska ramowej dyrektywy wodnej.

Wnioski

Dyrektywa OOŚ

Na podstawie informacji przedstawionych przez składającą petycję Komisja nie może 
dopatrzyć się jakiegokolwiek naruszenia dyrektywy OOŚ. Komisja będzie w stanie zbadać tę 
sprawę dokładniej, jeżeli składająca petycję dostarczy szczegółowe informacje, takie jak 
informacje dotyczące tego, czy Towarzystwo Ochrony Przyrody „Żuraw” miało możliwość 
uczestniczenia w procedurze OOŚ oraz czy zostało ono poinformowane przez właściwe 
polskie władze w kwestii tego, w jaki sposób jego opinie i uwagi zostały uwzględnione 

                                               
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1
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podczas wydawania zezwolenia na inwestycję.

Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa

Bez bardziej szczegółowych informacji kartograficznych dotyczących lokalizacji 
przedsięwzięcia Komisja nie jest w stanie ocenić, czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne 
z dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową. Służby Komisji są gotowe do dalszego 
rozpatrywania tej sprawy, o ile składająca petycję będzie w stanie dostarczyć tego rodzaju 
informacje.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

I. Petycja (dokumentacja dodatkowa)

Przedmiotowa petycja dotyczy przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie kamieniołomu 
odkrywkowego na terenie miejscowości Gisiel (gmina Dźwierzuty, Polska). W dokumentacji 
dodatkowej składająca petycję odnosi się do niezgodności tego przedsięwzięcia z ramową 
dyrektywą wodną: przedsięwzięcie, odkrywkowe wydobywanie piasku, jest zlokalizowane na 
obszarze głównego zbiornika wód podziemnych w warstwie wodonośnej, który może być 
wykorzystywany do dostaw wody pitnej (Olsztyn GZWP 213). Dlatego składająca petycję 
domaga się, by Ministerstwo Środowisko tak szybko, jak to możliwe wytyczyło zbiornik jako 
strefę chronioną, ponieważ w innym wypadku ów zbiornik i przedsięwzięcie nie będą objęte 
żadną ochroną prawną.

II. Uwagi Komisji do dokumentacji dodatkowej

Ramowa dyrektywa wodna1 przewiduje:-
 ochronę wszystkich wód (rzek, jezior, wód przybrzeżnych i podziemnych) wraz 

z obowiązkiem uzyskania/utrzymania ich dobrej jakości („dobrego stanu”) z zasady do
2015 r.; dobry stan wód powierzchniowych określany jest w kontekście parametrów 
biologicznych, chemicznych i hydromorfologicznych, natomiast wód podziemnych 
w kontekście parametrów chemicznych oraz ilości;

 dodatkowe środki ochrony, między innymi w odniesieniu do zbiorników wodnych 
wykorzystywanych do poboru wody pitnej oraz tych, które mają być ten sposób 
wykorzystywane w przyszłości;

 opracowywanie planów i programów obejmujących środki operacyjne ukierunkowane na 
uzyskanie dobrego stanu oraz środki dodatkowe dla obszarów poboru wody pitnej 
i innych obszarów chronionych.

Zbiornik wodny, do którego odnosi się składająca petycję, nie jest, zgodnie z przekazanymi 
przez nią informacjami, wykorzystywany obecnie do pobierania wody pitnej, 
a odpowiedzialne władze nie wyznaczyły go do takiego wykorzystania w przyszłości. Jednak 
w odniesieniu do wszystkich zbiorników wodnych (wód powierzchniowych i podziemnych) 
„standardowy” cel dobrego stanu musi zostać osiągnięty, zgodnie ze wspomnianą wyżej 
ramową dyrektywą wodną.

                                               
1 Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 listopada 2000 r., Dz.U. L 327 z 22.12.2000, z późniejszymi 

zmianami.
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Wniosek składającej petycję dotyczący objęcia konkretnego obszaru czy zbiornika wodnego 
dodatkową ochroną ze względu na przyszły pobór wody pitnej nie jest zatem przedmiotem
analizy Komisji, jeżeli odpowiedzialne władze postanowiły, iż ów obszar lub zbiornik wodny 
nie jest przeznaczony do przyszłego wykorzystywania do poboru wody pitnej. Jednocześnie 
każde przedsięwzięcie, w tym wydobycie kruszyw, musi być zgodne z celami art. 4 ust. 1 lit. 
b) ramowej dyrektywy wodnej („dobry stan” oraz zapobieżenie pogarszaniu się aktualnego
stanu wód podziemnych w odniesieniu do jakości i ilości). Zapewnienie takiej zgodności 
będzie zadaniem odpowiedzialnych władz w ramach procedury wydawania pozwolenia. 
Derogacje od celu dobrego stanu i niepogarszania są ograniczone i muszą być zgodne
z wieloma warunkami określonymi w art. 4 ramowej dyrektywy wodnej.

Na tej podstawie Komisja nie uważa, by przewidywane przedsięwzięcie i niewytyczenie 
przedmiotowego terenu jako obszaru chronionego dla przyszłych dostaw wody pitnej 
stanowiły naruszenie ramowej dyrektywy wodnej.

III. Wnioski

Uwzględniając fakt, że nie doszło do naruszenia ramowej dyrektywy wodnej, Komisja nie ma 
podstawy prawnej do podjęcia działań.
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