Zamiast unikalnej przyrody Tatr – narciarski
lunapark?
Pod przykrywką modernizacji wyciągu krzesełkowego w Dolinie Goryczkowej, na obszarze ochrony
ścisłej, w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego planowana jest rozbudowa istniejącej
infrastruktury narciarskiej. Kontrowersyjny projekt trafił pod obrady Rady Tatrzańskiego Parku
Narodowego, która jednak nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji.
Pod przykrywką modernizacji wyciągu krzesełkowego w Dolinie Goryczkowej, na obszarze
ochrony ścisłej, w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego planowana jest rozbudowa
istniejącej infrastruktury narciarskiej. Kontrowersyjny projekt trafił pod obrady Rady
Tatrzańskiego Parku Narodowego, która jednak nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji.
A jak ma wyglądać ta nazwana przez inwestora, czyli Polskie Koleje Linowe, modernizacja? Nowy
wyciąg wydłużony o 130 metrów. Przepustowość zwiększona z 720 do 2400 osób na godzinę.
Wielkogabarytowy budynek stacji dolnej w nowej lokalizacji na Polanie Goryczkowej, zagłębiony na
kilkanaście metrów w głąb górotworu, żeby pomieścić zbiornik na wodę potrzebną do naśnieżania.
Wprowadzenie nieobecnej dotychczas instalacji do sztucznego naśnieżania stoku, a co za tym idzie
konieczność budowy ujęć wody na potoku Goryczkowym. Aby przeprowadzić plany inwestora trzeba
będzie wyciąć także 770 drzew z rezerwatu ścisłego!
Zgodnie z prawem (art. 12 p. 1 Ustawy o ochronie przyrody) udostępnienie parku narodowego do
celów rekreacyjnych i sportowych możliwe jest jedynie pod warunkiem braku wpływu na przyrodę
parku. Tak znacząca ingerencja w teren kluczowy dla zachowania integralności parku narodowego
na pewno nie pozostanie bez wpływu na unikatową w skali Polski wysokogórską przyrodę.
Dokumentacja przygotowana przez PKL dotycząca wpływu planowanej rozbudowy infrastruktury
narciarskiej na przyrodę TPN zawiera rażące braki, stąd Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Krakowie nałożyła na inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentacji środowiskowej.
Ciągła presja na udostępnianie Tatr jest ogromnym wyzwaniem, jednakże kładąc na szali
postępujący rozwój infrastruktury narciarskiej w postaci omawianych zamierzeń
inwestycyjnych w sercu TPN i zachowanie unikatowego w Polsce dziedzictwa
przyrodniczego musi wygrać konstytucyjny obowiązek ochrony przyrody – mówi
Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. – Tatry są symbolem ochrony
przyrody w Polsce. Zgoda na rozbudowę infrastruktury narciarskiej w sercu TPN byłaby
decyzją bez precedensu. Z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne i kolejne wielkie
wymieranie gatunków, które obserwujemy, takie miejsca są bezcenne i należy je
bezwzględnie chronić dla dobra ludzkości.
Stowarzyszenie uczestniczy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla
rozbudowy infrastruktury narciarskiej w Dolinie Goryczkowej na prawach strony. Będziemy
informować opinię publiczną o dalszych działaniach Stowarzyszenia dla ochrony przyrody Tatr.
Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329,
suchy@pracownia.org.pl
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