
„Czarny Gro ń” – informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Krakowie w sprawie procedur administracyjnych. 

Od lutego 2014 roku trwa akcja protestacyjna w sprawie uzgodnienia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania Gminy Andrychów (dalej studium). W związku z powyższym 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie (dalej RDOŚ) informuje: 

RDOŚ uzgadnia studium na podstawie ustawy o ochronie przyrody, odnosząc się do analizy 
możliwości wpływu planowanych zapisów studium na formy ochrony przyrody, natomiast 
opinia RDOŚ wydawana jest w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
(dalej OOŚ), odnosząc się do analizy możliwości wpływu na środowisko. W ramach 
strategicznej OOŚ opinie wydaje również powiatowy wojewódzki inspektorat sanitarny, który 
odnosi się do  higieny środowiska (tj. wpływu zapisów studium na człowieka). 

Możliwość składania uwag i wniosków do projektu studium zapewniona jest na etapie  
wyłożenia projektu studium, a uwagi takie i wnioski składa się w Urzędzie Miejskim 
w Andrychowie, który musi je rozpatrzeć przy podejmowaniu decyzji. 

Przedstawia się również wiele zastrzeżeń odnośnie postępowań administracyjnych 
związanych z rozbudową ośrodka narciarskiego „Czarny Groń”. 

Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego prowadzi postępowania w sprawie legalizacji 
samowolnej budowy wyciągu krzesełkowego, samowolnej budowy instalacji oświetleniowej 
oraz samowolnej budowy instalacji do naśnieżania stoku narciarskiego na „Czarnym Groniu”. 
Jednym z elementów weryfikowanych w powyższej procedurze jest posiadanie przez 
inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję taką wydaje Burmistrz 
Miasta Andrychowa. W procedurze oceny oddziaływania na środowisko RDOŚ zajmuje 
stanowisko w kwestii oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RDOŚ w Krakowie, w 
2011 i 2012 roku dwukrotnie stwierdził, iż postępowanie „ocenowe” dla inwestycji 
zrealizowanych jest bezprzedmiotowe, jednak w dniu 13 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Krakowie (dalej WSA) w swoim wyroku jednoznacznie wskazał na 
konieczność przeprowadzenia procedury OOŚ. Również wyrok WSA z 30 stycznia 2014 r. 
jednoznacznie wskazuje na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć wymagających decyzji legalizacji, a orzeczenia sądu są 
wiążące dla organów administracji państwowej, w tym dla Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie. 

RDOŚ w Krakowie, jako jednostka rządowa zobowiązana jest do działania w ramach 
przepisów prawa w tym art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego, który mówi, iż organ administracji publicznej ocenia na podstawie 
całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Biorąc 
powyższe pod uwagę tut. Dyrekcja nie może opierać się na informacjach przekazanych przez 
osoby trzecie, które nie zostały poparte żadnymi dowodami. 


