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To:
Commission ot the European Communities
Attn: Secretary-General
Rue de la Loi200,
B-1049 Brussels, BELGIUM
CC:
The President ot the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 Brussels, BELGIUM
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European Commission Representation in Poland,
Centrum Jasna,
Jasna str. 14/16a,
00-041 Warszawa, POLAND
CC:
Prof. Jan Szyszko
Minister Srodowiska Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa, POLAND
Lamanie prawa podczas remontu kolejki linowej na Kasprowy Wierch
(Stanowisko Prezydium Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
popierajace petycje nr SG (06) Al 3430)
Komitet Ochrony Przyrody PAN kilkakrotnie wspieral starania o uznanie za niewazna
decyzji zezwalajacej na rozbudowe kolejki linowej na Kasprowy Wierch w Tatrzanskim Parku
Narodowym. Pragniemy podkreslic, ze decyzja ta, której skutkiem bedzie m.in. dwukrotne
zwiekszenie przej5TIStbwcrscl1(olejki~-zÓstafat:>adjercr-L:
wyraz.r1yrwnaroszentem praw~tym-

zwlaszcza z pominieciem przygotowania podstawowego

dokumentu, jakim jest "Raport"

o skutkach oddzialywania inwestycji na srodowisko (OOS).
Obszar objety oddzialywaniemtej inwestycjinalezy do najcenniejszychpolskich parków
narodowych,objety jest równiez ochrona w ramach europejskiejsieci ostoi przyrody "Natura
2000". Stanowi teren wystepowania bardzo rzadkich, chronionych prawem (krajowym i
miedzynarodowym)gatunkówzwierzat, takich jak: swistak, kozica czy niedzwiedzoraz grupy

bardzo rzadkich gatunków roslin, a powazne zniszczenia terenu uwidocznily sie juz obecnie,
przy dwukrotnie nizszej przepustowosci kolejki.
Dlatego tez niezrozumialy jest brak oceny oddzialywania na srodowisko, tym bardziej, ze
jednoznacznie krytyczne stanowisko zajela tez Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody
(obecnie Woj. Rada Ochrony Przyrody) oraz grono ekspertów niezaleznych. Istnieje równiez
jasna ekspertyza prawna nakazujaca wykonanie "Raportu OOS" w takim, jak ten przypadku.
Przyklad ten jest oznaka niepokojacej tendencji, w wyniku której polskie parki narodowe
moga zostac zamienione w obszary nasilonej eksploatacji i zwiazanego z tym niszczenia ich
walorów.
Wobec wyczerpania mozliwosci zalatwienia tej sprawy na poziomie krajowym, zwracamy
sie do wladz unijnych o wnikliwe rozpatrzenie tego precedensowego przypadku. Brak reakcji ze
strony wladz krajowych w przypadku tak jawnego naruszenia prawa i wartosci chronionej
przyrody stwarza precedens formalno-prawny o wyjatkowo zlych skutkach na przyszlosc, takze
dla innych obiektów chronionych prawem. Bedzie tez odebrany jako przyzwolenie dla niszczenia
bezcennego dziedzictwa przyrodniczego naszej czesci kontynentu.

W imieniu Prezydium Komitetu Ochrony Przyrody PAN:

prof. dr hab. L. Tomialojc (przewodniczacy)
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prof. dr hab. W. Faltynowicz (Z-ca przewodniczacego)

dr Zygmunt Dajdok (sekretarz)
Do wiadomosci:
- wladze lokalne-
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