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Zakres badania 
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Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w których raport o oddziaływaniu na środowisko 

był wymagany. 

Postępowania prowadzone przez: 

- 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, 

- 80 organów gmin (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci). 

Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu ws. DŚU na podstawie art. 

44 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 
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Zestandaryzowane zgłoszenie 
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W związku z obwieszczeniem z dnia [data] ([znak pisma]) o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 
[nazwa / informacja na czym polega przedsięwzięcie], 
powołując się na cele statutowe Fundacji, odzwierciedlone w KRS 
Fundacji, 
zgodnie z Art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), 
zgłaszam chęć uczestniczenia Fundacji Greenmind w przedmiotowym 
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa i informuję, że 
Fundacja uczestniczyć w nim będzie na prawach strony. 
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UOOŚ & KPA – dlaczego takie zgłoszenie? 
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Żaden przepis UOOŚ ani KPA nie wymaga, by do zgłoszenia (chęci) 
udziału w postępowaniu był załączony odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego czy statut organizacji. 
 
Brak takiego załącznika nie stanowi zatem braku formalnego wniosku i 
nie ma żadnych podstaw, by organ administracji korzystał z art. 64 ust. 
2 KPA – w pierwszej kolejności by wezwać zgłaszającego do 
uzupełnienia braku formalnego, a następnie (gdy „brak” nie zostanie 
uzupełniony) do pozostawienia zgłoszenia („podania”) bez 
rozpoznania.  
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KRS 
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Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 poz. 1203 z późn. zm.) KRS jest 
jawny. Zgodnie z art. 8 ust. 3 tejże ustawy, każdy ma prawo otrzymać, 
również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, 
zaświadczenia i informacje z KRS, przy czym, zgodnie z art. 4 ust. 4aa 
rzeczonej ustawy, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe 
aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do  Krajowego 
Rejestru Sądowego mają moc zrównaną z mocą dokumentów 
wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru 
Sądowego, o których mowa w ust. 3 ustawy (tj. odpisów, wyciągów i 
zaświadczeń), jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z 
danymi zawartymi w KRS. 
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e-KRS 
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e-KRS 
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Reakcje organów 
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regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, organy gmin 

- 50 % RDOŚ wzywa do uzupełnienia zgłoszenia (finalnie 2 
z 8 RDOŚ pozostawia zgłoszenie bez rozpatrzenia), 

- 24 % gmin wzywa do uzupełnienia zgłoszenia (finalnie 2 
z 18 organów gmin pozostawia zgłoszenie bez 
rozpatrzenia), 

- 4 % gmin odmawia przyjęcia zgłoszenia. 

 

  



Reakcje organów (1) 
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Organy z reguły wzywały do przesłania: 
 
 - dokumentów potwierdzających cele statutowe organizacji (np. 

statutu Fundacji), 
- dokumentów wskazujących umocowanie prawne do 

reprezentowania Fundacji przez osobę podpisującą zgłoszenie,  
- odpisu z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń zawierającego dane o 

Fundacji.  
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Reakcje organów (2) 
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Organy stosowały ogólne przepisy prawa administracyjnego do 
postępowania wymagającego udziału społeczeństwa. 
 
Niektórym organom administracji wciąż sprawia trudność relacja 
pomiędzy art. 44 ust. 1 UOOŚ, a art. 31 § 1 KPA, gdy tymczasem jest 
oczywiste, że art. 44 ust. 1 UOOŚ stanowi przepis szczególny wobec 
art. 31 § 1 KPA i wyłącza jego stosowanie w postępowaniach 
wymagających udziału społeczeństwa (potwierdza to m. in. wyrok  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 maja 
2010 r., II SA/Wr 89/10, LEX 674622). 

www.greenmind.pl 





Reakcje organów (3) 
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Organy odmawiały dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału 
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z powodu 
zbyt dużej liczby uczestników postępowania. 
 
Nie jest dopuszczalne, by organ administracji odmówił organizacji 
ekologicznej udziału w postępowaniu, jeśli jej cele statutowe 
uzasadniają jej udział w postępowaniu, z tego powodu, że – zdaniem 
organu – w postępowaniu już jest wystarczająco dużo uczestników 
postępowania. Takie działanie organu administracji jest całkowicie 
pozbawione podstawy prawnej. 

www.greenmind.pl 





Reakcje organów (4) 

www.tylkojedenadreswww.com 2 

Organy odmawiały dopuszczenia Fundacji nie uznając jej jako 
organizację społeczną. 
 
Wciąż zdarzają się przypadki, w których organy administracji 
odmawiają fundacjom udziału w postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa z tego powodu, że – zdaniem tych organów – fundacje 
nie są organizacjami społecznymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
10 UOOŚ. 
Fundacja – podobnie jak inne organizacje wymienione w art. 12 
Konstytucji RP oraz art. 5 § 1 pkt 5 KPA – może brać udział w 
postępowaniu administracyjnym, i to zarówno w postępowaniu 
prowadzonym na zasadach „ogólnych”, jak i tym, wymagającym 
udziału społeczeństwa. 
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Reakcje organów (5) 
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Organy pozostawiały zgłoszenia bez rozpoznania . 
 
Jeżeli zgłoszenie jest kompletne (tj. zawiera wszystkie wymagane 
prawem elementy), to organ administracji nie może pozostawić go bez 
rozpoznania, uprzednio wzywając wnioskodawcę do uzupełnienia 
„braków” zgłoszenia przez dołączenie dokumentów, których 
wnioskodawca nie miał obowiązku doń dołączyć . 
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Problem 
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Problem w sposobie dopuszczenia organizacji ekologicznej do 
udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 
 
Organy administracji przyjmują różne formy dopuszczenia organizacji 
ekologicznych do postępowania, często w ogóle nie informują 
organizacji ekologicznej o tym, że została ona dopuszczona do 
postępowania, przez co przez pewien okres organizacja ta jest 
nieświadoma tego, że uczestniczy w postępowaniu na prawach strony. 
Wobec braku przepisów wprost i jasno normujących to zagadnienie, 
zasadna byłaby nowelizacja UOOŚ tak, ażeby dopuszczenie organizacji 
ekologicznej do postępowania następowało przez podjęcie 
jednoznacznej czynności (np. przez wydanie postanowienia). 
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Podsumowanie (1) 
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Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach 
dotyczących DŚU był utrudniony z uwagi na powszechną 
praktykę organów, wymagających dostarczenia przez 
zgłaszające się organizacje informacji o celach statutowych i 
sposobach reprezentacji organizacji (bez uzasadnienia w 
przepisach prawa). 
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Podsumowanie (2) 
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Tego typu dane są możliwe do weryfikacji w powszechnie 
dostępnych elektronicznych bazach danych (elektroniczny 
KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości), 24% gmin 
oraz 56% RDOŚ żądało od organizacji dostarczenia tych lub 
podobnych dokumentów drogą listową.     
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Podsumowanie (3) 
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Czynnikiem utrudniającym skuteczny udział organizacji 
ekologicznych w postępowaniach dotyczących DŚU była 
opieszałość organów w udzielaniu ewentualnych 
postanowień odmownych. W połączeniu z instytucją 
„milczącej zgody” organu na udział organizacji w 
postępowaniu pozwalało to na wydawanie DŚU, w których 
status organizacji w przedmiotowym postępowaniu 
pozostawał niejasny. 
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Dziękujemy za uwagę. 
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