
Kraków, 27 stycznia 2006 r.

Szanowny Pan
Jan Szyszko
Minister Srodowiska

Uprzejmie informuje Pana Ministra, iz w ostatnim czasie otrzymalem zarówno na

pismie, jak i podczas roboczych spotkan zawiadomienia o toczacych sie postepowaniach w

sprawie inwestycji na obszarze Tatrzanskiego Parku Narodowego, polegajacej na

przebudowie kolei linowej Kuznice-Kasprowy Wierch (przebudowa budynków stacji

Kuznice, Myslenickie Tumie, Kasprowy Wierch) oraz wymianie urzadzen technologicznych,

podpór trasowych, lin, wagonów i wzmocnienie fundamentów podpór. Sa to nastepujace

postepowania:

1. w Urzedzie Miasta Zakopane - wniosek Polskich Kolei Linowych Sp. Z 0.0. z 30

wrzesnia 2005 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przebudowy kolei linowej

2. w Starostwie Tatrzanskim - z dniem 8 grudnia 2005 r. wszczete postepowanie na

wniosek Polskich Kolei Linowych Sp. Z 0.0. w sprawie zatwierdzenia projektu

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe inwestycji, jak wyzej

(zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2006 r., znak 7351/ZAK-572/05).

Jak wynika z przekazywanych mi informacji, organy prowadzace postepowanie (o

których mowa wyzej) po analizie obowiazujacego prawa nie znajduja prawnych

uwarunkowan do zastosowania dla powyzszego przedsiewziecia procedury postepowania w

sprawie ocen oddzialywania na srodowisko, jak równiez uzyskania od Pana Ministra

stosownego zezwolenia w trybie art. 15 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze parku narodowego, który jednoczesnie jest

obszarem NATURA 2000 wyznaczonym zarówno jako ostoja ptasia (rozporzadzenie Ministra

Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura

2000), jak i ostoja siedliskowa zgloszona przez Rzad Polski w maju 2004 r.
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Nie negujac zasadnosci modernizacji kolei linowej na Kasprowy Wierch,

wyrazam stanowczy protest przeciwko przyjetej przez inwestora - Polskie Koleje

Linowe Sp. Z 0.0., jak i Urzad Miasta Zakopane oraz Starostwo Tatrzanskie sciezki

postepowania.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, która od zawsze budzila kontrowersje, nalezaloby

przeprowadzic ja z udzialem spoleczenstwa. Pominiecie obowiazujacych prawem procedur

lacznie z brakiem zezwolenia Pana Ministra, moze spotkac sie z protestem organizacji

spolecznych, az do interwencji ze strony Komisji Europejskiej, Sytuacja taka nie tylko nie

przyspieszy realizacji tej inwestycji, ale moze narazic Panstwo Polskie na toczace sie

miesiacami wyjasnienia, nie wykluczajac i dotkliwych kar pienieznych,

Uprzejmie wiec prosze Pana Ministra jako nadzorujacego funkcjonowanie

parków narodowych i Qpszarów Natura 2000 o zainteresowanie sie powyzsza kwestia,

zwlaszcza w konteksCiewydawanego przez Pana Ministra zezwolenia na odstepstwa od

zakazów obowiazujacych w parkach narodowych.

Z wyrazami powazania i troski,
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Prof. dr hab, Henryk Okarma
Przewodniczacy Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody

Województwa Malopolskiego

Otrzymuja:
l, Adresat

Do wiadomosci:

1. Wojewoda Malopolski
2, Tatrzanski Park Narodowy
3, Panstwowa Rada Ochrony Przyrody
4, Urzad Miasta Zakopane
5. Starostwo Tatrzanskie


