Czarny Groń: Prokuratura kieruje do Sądu
akt oskarżenia
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie
nielegalnej budowy infrastruktury narciarskiej w ośrodku Czarny Groń w miejscowości Rzyki.
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód skierowała do sądu akt oskarżenia w
sprawie nielegalnej budowy infrastruktury narciarskiej w ośrodku Czarny Groń w
miejscowości Rzyki. Jeżeli sąd podzieli stanowisko Prokuratury, będzie mógł wydać wyrok
skazujący inwestora na karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
W 2010 r. krakowska prokuratura przejęła od prokuratury wadowickiej sprawę nielegalnie
wybudowanej kolei linowej oraz instalacji naśnieżania i oświetlenia na zboczach góry Czarny Groń w
Beskidzie Małym. Inwestycja ta powstała całkowicie nielegalnie: bez pozwolenia na budowę, bez
decyzji środowiskowej oraz bez pozwolenia wodnoprawnego. Jedyne pozwolenia, które posiadał
inwestor, dotyczyły wycinki drzew. Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie,
decyzje te były wydane niezgodnie z prawem (SKO stwierdziło ich nieważność).
W związku z powyższym, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Stowarzyszenie
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w grudniu 2009 r. zawiadomiły wadowicką prokuraturę o
przestępstwie przeciw środowisku. Ta jednak nie dopatrzyła się w samowoli budowlanej niczego
złego i odmówiła wszczęcia dochodzenia. Pracownia i RDOŚ zaskarżyły prokuraturę do sądu, który
przyznał rację obrońcom środowiska i nakazał prokuraturze rozpatrzenie sprawy. Po przejęciu
sprawy przez krakowską prokuraturę, pod koniec grudnia 2010 r. do sądu wpłynął akt oskarżenia
przeciwko inwestorowi.
Będziemy stale przyglądać się prowadzonym procedurom i dopilnujemy, by wobec
inwestora zostały zastosowane prawne i karne konsekwencje oraz by zostały naprawione
wszystkie szkody przyrodnicze. Skierowanie aktu oskarżenia uważamy za właściwy krok i
liczymy na orzeczenie kary adekwatnej do skali przestępstwa i zniszczeń w środowisku
mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68
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Rzyki: Wyciągi narciarskie w Beskidzie Małym są nielegalne? (naszemiasto.pl, 16.01.2011)
Sąd zajmie się Czarnym Groniem (wadowice24.pl, 04.01.2011)
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Wycięli drzewa nielegalnie, zapłacą za to miliony (gazeta.pl, 08.12.2010)
Zapiski na biletach. Polska jazda na krechę (gazeta.pl, 02.05.2010)
Inwestycja w górach: Pozwolenia wyciągniemy potem (gazeta.pl, 28.04.2010)
Zapiski na biletach. Na rympał (gazeta.pl, 24.12.2009)
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