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Uwagi i wnioski Fundacji Greenmind do projektu ustawy o zmianie Ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw1
 

(w wersji z dnia 5 grudnia 2014r.) 
 
 

W związku z pismem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku (DP-0230-12/49229/14/JJ) 
dotyczącym konsultacji projektu ustawy o zmianie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko2 oraz niektórych innych ustaw, po zapoznaniu się z projektem ustawy, Fundacja 
Greenmind3 formułuje następujące uwagi i wnioski. 

 
 

UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU USTAWY 

Ad. art. 1 punkt 3 projektu ustawy 

Fundacja Greenmind wnosi o rozszerzenie definicji planowanego przedsięwzięcia zawartej w art. 3 
ust. 1 punkt 13a uooś poprzez dodanie „o ile eksploatacja prowadzona jest w dotychczasowych 
granicach i z użyciem tej samej co dotychczas technologii”. W prowadzenie takiego rozszerzenia 
doprecyzuje zapis i uniemożliwi wprowadzaniu zmian w technologii eksploatacji złóż, zasięgu 
przestrzennego prowadzonej eksploatacji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania tych zmian na 
środowisko. Art. 3 ust. 1 punkt 13a uooś po postulowanej przez Fundację zmianie brzmiałby 
następująco: „planowanym przedsięwzięciu — rozumie się przez to przedsięwzięcie nieistniejące 

 
 

1 dalej jako projekt ustawy 
2 dalej jako uooś 
3 dalej jako Fundacja 
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fizycznie, w zakresie, w jakim nie zostało zrealizowane, a w przypadku eksploatacji z łoża kopaliny, do 
czasu wyczerpania z łoża. Nie stanowi planowanego przedsięwzięcia przedłużenie jego eksploatacji, o 
ile eksploatacja prowadzona jest w dotychczasowych granicach i z użyciem tej samej co dotychczas 
technologii". 

 
 

Ad. art. 1 punkt 4 projektu ustawy 

Fundacja Greenmind wnosi o rezygnację z proponowanej zmiany polegającej na dodaniu do uooś art. 
3a ust. 1 w brzmieniu „Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia 
format przedkładanych danych wyników inwentaryzacji przyrodniczej, kierując się potrzebą 
poszerzania dostępu do informacji o środowisku” (wykreślenie art. 3a ust. 1 z projektu ustawy). 
Fundacja stoi na stanowisku, że wspólny format danych pochodzących z inwentaryzacji zasobów 
przyrodniczych jest możliwy do ustalenia jedynie w przypadku danych zbieranych jednakowymi 
metodami, w ramach wspólnych projektów badawczych, używających ujednoliconego protokołu 
terenowego. Przykładami takich projektów są atlasy rozmieszczenia lęgowych ptaków, motyli 
dziennych czy płazów, operujące wewnętrznie jednolitymi schematami zbierania danych terenowych 
i georeferencji obserwacji (z reguły siatki kwadratów). Są to jednak zazwyczaj projekty pozyskujące 
dane jakościowe (gatunek "występuje" względnie "nie występuje"), a nie cenzusy (czyli 
inwentaryzacje przedstawiające ile osobników gatunku zasiedla dany teren). Natomiast wyniki liczeń 
wykonywanych z użyciem odmiennych schematów metodycznych są nieporównywalne, gdyż liczby 
stwierdzanych osobników są pochodną nie tylko faktycznej liczebności ale również szeregu 
zmiennych zakłócających - wielkości powierzchni objętej kontrolami, liczby kontroli, długości trwania 
pojedynczej kontroli, terminu kontroli, pory dnia jej wykonywania, wykrywalności pojedynczego 
osobnika, itd. Oceny liczebności mogą być dokonywane bezpośrednio w terenie, ale mogą też być 
wynikiem przetwarzania danych terenowych z użyciem mniej lub bardziej skomplikowanych modeli 
statystycznych. Oceny mogą być wynikiem liczeń na całości obszaru inwentaryzacji, ale często są też 
rezultatem ekstrapolacji z powierzchni próbnych. Powierzchnie te mogą być punktami, transektami 
lub wielobokami. Oceny liczebności są też danymi wymagającymi georeferencji i w przypadku 
zwierząt nie jest to z reguły georeferencja punktowa, więc dane muszą być dowiązane do gridu lub 
poligonów w systemie GIS. Inwentaryzacje przyrodnicze powinny różnić się także swą 
szczegółowością i schematem badawczym w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Wszystko to 
sprawia, że określenie jednolitego formatu danych dla inwentaryzacji tak odmiennych grup jak 
motyle, ptaki śpiewające, płazy bezogonowe, nietoperze, rośliny naczyniowe i ryby rzeczne - jest po 
prostu niemożliwe. Wymuszanie jednolitego formatu danych dla informacji zbieranych diametralnie 
odmiennymi metodami wiązać się będzie z przetwarzaniem danych wejściowych z użyciem 
nieznanych algorytmów, czyli niemożliwych do powtórzenia, dając w rezultacie dane wyjściowe o 
wątpliwym (i niemożliwym do ustalenia) związku z danymi wejściowymi. Fundacja Grenmind uważa, 
że możliwe jest tworzenie zasobów bazodanowych zestawiających dane z rozmaitych źródeł, ale 
wymagają one stworzenia bardzo rozbudowanych systemów informatycznych i niemal zawsze są to 
systemy związane z pojedynczymi taksonami, do których dostosowane są specyficzne formaty 
danych wejściowych. Przykładowo, dominujący obecnie w Europie system zbierania danych z 
obserwacji ptaków (Ornitho) operuje pięcioma odmiennymi modułami pozyskiwania danych 
terenowych używającymi pięciu odmiennych formatów danych. W tym kontekście sugerujemy, by 
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ewentualna rozbudowa systemów dostępu do informacji o środowisku rozwijała się poprzez 
różnicowanie formatów wprowadzania danych dostosowanych do specyfiki danej grupy 
systematycznej. Natomiast stworzenie jednolitego gromadzenia danych ilościowych o występowaniu 
rozmaitych grup systematycznych przyniesie daleko więcej szkód niż korzyści. 

Proponowana zmiana poprzez dodanie art. 3a ust. 2 uooś jest zdaniem Fundacji Greenmind zupełnie 
niezrozumiała. W projekcie ustawy mowa jest o „formacie danych raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko”. Poniższe uwagi Fundacji odnoszą się do sytuacji, w której 
projektujący zmiany miał na uwadze m.in. format raportu o oddziaływaniu na środowisku tj. jego 
format elektroniczny (w tym format plików graficznych i plików zawierających obliczenia za pomocą 
komercyjnych programów prognozujących zmiany w środowisku (np. hałas) i tym podobne, objętość 
raportu. W tym przypadku, wydanie rozporządzenia wykonawczego dotyczącego formatu raportu 
powinno być obligatoryjne, a nie fakultatywne. Rozporządzenie powinno dotyczyć m.in. ujednolicenia 
formatu raportu, dostosowania objętości raportu do rodzaju i skali przedsięwzięcia, obowiązku 
zawarcia całego raportu w jednym dokumencie z ewentualnymi załącznikami, określenia  
powszechnie dostępnego formatu wersji elektronicznej itp. – w trosce o dostęp do informacji o 
środowisku i jego ochronie oraz o jakość konsultacji społecznych. Obecnie wielokrotnie mamy do 
czynienia z sytuacjami, gdy raport składa się z kilkunastu różnych dokumentów, liczy nawet ponad 
1000 stron, a wersja elektroniczna zawiera kilkadziesiąt plików, zapisanych w różnych formatach, o 
pojemności kilku GB. To znacząco utrudnia udostępnianie dokumentacji i powoduje, że zapis uooś o 
udziale społeczeństwa w postępowaniach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach staje się zapisem martwym. Raport powinien być składany w takim formacie, aby 
bez trudu można było go udostępnić na stronie internetowej organu prowadzącego postępowanie 
(umieścić w bazie lub udostępnić drogą elektroniczną), a każdy uczestnik postępowania mógł się z  
nim zapoznać i ewentualnie złożyć uwagi w postępowaniu. 

Zdaniem Fundacji właściwszym miejscem dla wpisania w uooś delegacji do wydania rozporządzenia 
określającego format raportu jest w Dziale V Rozdział 2 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. Proponujemy w uooś dodanie nowego ustępu 8 w art. 66 lub nowego art. 66a o 
brzmieniu: „Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia format raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, kierując się potrzebą poszerzania dostępu do 
informacji o środowisku i zapewnienia właściwego udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących 
środowiska." 

 

 
Ad. art. 1 punkt 9 projektu ustawy 

Fundacja wnosi, by projektowane w art. 14 ust. 3 wydłużenie do 3 dni udostępniania dokumentów, o 
których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, ograniczyć do sytuacji, w których 
udostępnienie to ma się odbyć drogą elektroniczną lub pocztową. Udostępnianie dokumentów w 
siedzibie organu, powinno nadal odbywać się „w dniu złożenia wniosku”. Proponowane przez 
Fundację rozwiązanie wykluczy niepotrzebne podróże wnioskujących o informację do siedziby organu 
(co ważne zwłaszcza, gdy wizyta w siedzibie organu wiąże się z pokonaniem kilkunastu, kilkudziesięciu 
lub więcej kilometrów), zapewni zaufanie do władz publicznych (wnioskujący, który                           
udał się do siedziby organu po informację, o której dane są zamieszczane w publicznie dostępnych 
wykazach, poinformowany, że może ją uzyskać za 3 dni, z dużym prawdopodobieństwem zaufanie do 
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władz publicznych straci). Fundacja proponuje nowe brzmienie art. 14 ust. 3 uooś: „Dokumenty, o 
których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 1, 
udostępnia się niezwłocznie tj. w przypadku wniosku złożonego w siedzibie władz publicznych – w 
dniu jego złożenia, a w przypadku wniosku złożonego w inny sposób – nie później niż w ciągu 3 dni od 
dnia złożenia wniosku”. 

 
 

Ad. art. 1 punkt 18 projektu ustawy 

Fundacja wnosi, by rozszerzyć zmiany w Dziale II uooś w Rozdziale 4 Opłaty o rezygnację z art. 27 
uooś tj. zrezygnować z określania w ustawie górnych jednostkowych opłat, o których mowa w art. 26 
ust. 2 uooś oraz wskazywania wysokości maksymalnych opłat pobieranych za przesłanie informacji o 
środowisku i jego ochronie drogą pocztową na rzecz zmian w art. 28 tj. delegacji do określenia 
maksymalnych opłat w tym zakresie do rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska 
(tak jak to było dotychczas), z zaznaczeniem konieczności uwzględnienia jednak cen rynkowych na 
adekwatne usługi. W części UWAGI I WNIOSKI DO USTAWY uooś, ROZSZERZAJĄCE OPINIOWANY 
PROJEKT USTAWY Fundacja proponuje stosowne zmiany w art. 27 i 28 uooś. 

 
 

Ad. art. 1 punkt 19 projektu ustawy 

Fundacja wnosi o dostosowanie art. 33 ust. 1 pkt 7 uooś do zapisów art. 6 ust. 7 dyrektywy 
2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko4: „Ramy 
czasowe konsultacji z zainteresowaną społecznością, dotyczących raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nie są krótsze niż 30 dni.” Fundacja 
proponuje, by art. 33 ust. 1 pkt 7 uooś otrzymał brzmienie: „sposobie i miejscu składania uwag i 
wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 30-dniowy termin ich składania”. 

W projekcie ustawy proponuje się wydłużenie czasu składania uwag i wniosków w postępowaniach z 
udziałem społeczeństwa z 21 do 30 dni. Zdaniem Fundacji termin ten jest niewystarczający w 
stosunku do dużych przedsięwzięć o znacznym zasięgu oddziaływań. W takich sytuacjach mamy do 
czynienia z licznymi dokumentami o objętości nawet kilku tysięcy stron, a interesariusze nie mają 
możliwości, aby w proponowanym w projekcie ustawy terminie zapoznać się ze wszystkimi 
dokumentami, przeprowadzić ich analizę i zgłosić wnioski oraz uwagi. Powoduje to, że w dalszym 
ciągu art. 6 ust. 3 Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska5 oraz art. 6 
dyrektywy OOŚ, nie są w pełni implementowane na poziomie krajowym. W Konwencji z Aarhus 
mowa jest o rozsądnych ramach czasowych, dających wystarczającą ilość czasu społeczeństwu na 
przygotowanie się i efektywne uczestniczenie społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska, natomiast w dyrektywie OOŚ w art. 6 ust. 7 doprecyzowano ramy czasowe jako „nie 
krótsze niż 30 dni”. Trudno okres 30-dniowy uznać za „rozsądne ramy czasowe” w stosunku do 
dużych przedsięwzięć o dużym zasięgu oddziaływania i skomplikowanej dokumentacji. Co więcej, 

 
 

4 dalej jako dyrektywa OOŚ 
5 dalej jako Konwencja z Aarhus 
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proponowany zapis projektu ustawy uniemożliwi władzom publicznym wskazanie terminu dłuższego 
niż 30-dniowy, nawet jeśli uznają, w trosce o jakość konsultacji społecznych i uspołecznianie procesu 
decyzyjnego, iż należy na konsultacje przeznaczyć dłuższe a „rozsądne ramy czasowe”. 

Analogicznie, w części UWAGI I WNIOSKI DO USTAWY uooś, ROZSZERZAJĄCE OPINIOWANY PROJEKT 
USTAWY Fundacja proponuje zmiany w art. 39 ust. 1 pkt 4 uooś. 

 
 

Ad. art. 1 punkt 23 projektu ustawy 

Fundacja proponuje, by w nowym art. 62a uooś dotyczącym zawartości Karty informacyjnej 
przedsięwzięcia w ust. 1 punk 4 wykreślić na słowo „ewentualnych”, aby wariantowanie 
przedsięwzięć było obligatoryjne (co jest zgodne z dyrektywą 2011/92/UE). Wariantowanie 
przedsięwzięć, w zakresie sposobu realizacji ich celu, jest podstawą planowania inwestycji i systemu 
ocen oddziaływania na środowisko. 

 
 

Ad. art. 1 punkt 23, 24 i 26 projektu ustawy 

Fundacja stoi na stanowisku, że zaproponowane zmiany w art. 62 ust. 1 punkt 11, art. 63 ust. 1 punkt 
1 lit. b oraz punkt 3 lit. f, art. 66 ust. 1 punkt 3a uooś, znacznie zawężają listę przedsięwzięć, które 
należy wziąć pod uwagę przy analizie oddziaływań skumulowanych, co może doprowadzić do 
niedoszacowania prognozowanych oddziaływań i legalizacji szkód środowiskowych, którym można 
zapobiec. Ww. przepisy dotyczą: „przedsięwzięć „realizowanych, zrealizowanych i planowanych, dla 
których został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub została 
wydana jedna z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w 
art. 72 ust. 1 a, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w 
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.” 

 

Ograniczenie listy planowanych przedsięwzięć tylko do tych, dla których wydano już decyzję 
wymienioną w art. 72 ust.1 uooś albo dokonano zgłoszenia na podstawie ustawy Prawo budowlane 
(pomijając te objęte postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) 
spowoduje wykluczenie z analizy wszystkich tych przedsięwzięć, w stosunku do których 
postępowania dotyczące decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 zostały wszczęte, ale nie jeszcze się 
nie zakończyły, albo nie zostały nawet wszczęte, ale przedsięwzięcia są wpisane w dokumentach 
strategicznych (strategie, polityki, programy krajowe, wojewódzkie i lokalne) lub planistycznych (Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, wojewódzkie, miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Z kolei 
zawężenie przedsięwzięć tylko do tych, które znajdują się na terenie lokalizacji przedsięwzięcia, 
którego dotyczy postępowanie oraz w obszarze jego oddziaływań, powoduje wykluczenie z 
prognozowania oddziaływań skumulowanych wszystkich przedsięwzięć, które są położone poza tym 
terenem, ale oddziałują na ten sam obszar. W celu wyeliminowania omówionych powyżej 
problemów Fundacja proponuje następujące brzmienie cytowanego fragmentu i proponuje, aby 
adekwatnie zmienić art. 62 ust. 1 punkt 11, art. 63 ust. 1 punkt 1 lit. b oraz punkt 3 lit. f, art. 66 ust. 1 
punkt 3a uooś: „przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych i planowanych, dla których został 
złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 lub dokonano 
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zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 a lub są wpisane w obowiązujących dokumentach 
wymienionych w art. 46, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z 
planowanym przedsięwzięciem.” 

 

 
Ad. art. 1 punkt 30 lit. b i c projektu ustawy 

Fundacja wnosi o rezygnację ze zmian wprowadzanych art. 1 pkt 30 lit. b i c projektu ustawy. 
Proponowane zmiany w art. 72 ust. 3 i 4 uooś tj. wydłużenie czasu na złożenie wniosku, o którym 
mowa w ust. 1 z 4 do 6 lat (z rozszerzeniem na zgłoszenie, o którym mowa we wprowadzanym 
projektem ustawy ust. 1a) oraz z 6 do 10 lat – w przypadku przedsięwzięć realizowanych etapowo – 
są nieadekwatne do tempa zmian zachodzących w uwarunkowaniach środowiskowych, społecznych i 
gospodarczych realizacji planowanego przedsięwzięcia. W szczególności zmiany te spowodują, że 
uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji oparte o prowadzone na potrzeby planowanego 
przedsięwzięcia inwentaryzacje przyrodnicze z dużym prawdopodobieństwem „przeterminują się”. 
Nieaktualne staną się także uwarunkowania związane z wykorzystaniem społeczno-gospodarczym 
przestrzeni, w której dane przedsięwzięcie planowane jest do realizacji (myślimy tu na przykłąd o 
szybkim rozwoju zabudowy mieszkalnej w wielu miejscach kraju). Tym samym, prawidłowe 
określenie oddziaływań, w szczególności oddziaływań skumulowanych i ich zaadresowanie – 
łagodzenie lub kompensacja - stanie się niemożliwe. Proponowane wydłużenie czasu prowadzić więc 
będzie również do potęgowania konfliktów społecznych wokół realizowanych inwestycji. 

 
 

Ad. art. 1 punkt 30 lit. d projektu ustawy 

Fundacja Grenmind ma wątpliwości co do zasadności wprowadzenia w art. 72 uooś nowych ust. 7-10 
zwolnienia z konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć, 
„których wyłącznym celem jest: 
1) obronność i bezpieczeństwo państwa lub 
2) prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z 
przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.” 

 

W proponowanych przepisach dostrzegamy brak spójności i niekonsekwencję. Skoro mowa jest o 
przedsięwzięciach planowanych, to nie ma podstaw, aby regionalny dyrektor ochrony środowiska 
miał tylko 3 dni na wniesienie sprzeciwu. Ponadto użyte terminy mają bardzo szeroki zakres i 
wprowadzają dużą dowolność interpretacji. W uzasadnieniu opiniowanej ustawy powołano się na 
art. 1 ust. 3 dyrektywy 2011/92/UE, podczas, gdy przepis ten dotyczy wyłącznie możliwości 
odstępstw w stosowania dyrektywy w odniesieniu do przedsięwzięć „mających jako jedyny cel 
obronność lub do przedsięwzięć mających jako jedyny cel reakcję na zagrożenia dla ludności”. Z 
uwagi na to, że podejmowanie działań w sytuacjach nagłego zagrożenia ludności nie może być 
zaplanowane z wyprzedzeniem, proponujemy zmianę treści ust. 7 w art. 72 uooś na następującą: 
„7. W przypadku planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
których wyłącznym celem jest obronność państwa nie wydaje się decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.” W ust. 9 wnioskujemy o wydłużenie terminu z 3 do 30 dni. 
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Ad. art. 1 punkt 32 projektu ustawy 

W dodawanym projektem ustawy art. 74a uooś podjęto próbę określenia kompetencji osób 
przygotowujących raporty o oddziaływaniu na środowisko i kart informacyjnych przedsięwzięć6. 
Kierunek zmian wychodzi naprzeciw postulatom o podniesienie jakości raportów o oddziaływaniu na 
środowisko oraz KIP, ale zaproponowane przepisy wymagają uzupełnienia i doprecyzowania. Np. w 
art. 74a ust. 2 pkt 1 uooś wśród kierunków studiów wymieniono geologię, a nie wymieniono geografii 
i innych kierunków przyrodniczych. Wymieniono za to inżynierię środowiska, pomimo tego, że 
absolwent tego kierunku na politechnice nie ma żadnego przygotowania przyrodniczego. Nie jest 
jasne dlaczego ukończenie studiów inżynierskich jest wystarczające, ale licencjackich – już nie. Nie 
wiadomo, jak należy interpretować „co najmniej 5-letnie doświadczenie", o jakim czytamy w 
proponowanym art. 74a ust. 2 pkt 2. Czy udział w opracowaniu 1 raportu w ciągu 5 lat, albo napisanie 
100 raportów niskiej jakości, które nie mogą stanowić podstawy wydania stosownych decyzji spełnia 
to kryterium? Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia Fundacja wnioskuje o doprecyzowanie art. 
74a, albo jego usunięcie. Alternatywnym rozwiązaniem jest delegacja do uregulowania tej kwestii w 
rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska. 

 
 

Ad. art. 1 punkt 40 projektu ustawy 

Fundacja wnioskuje o wykreślenie w proponowanym do dodania w uooś art. 87a fragmentu 
ograniczającego stosowanie art. 132 § 2 KPA: „z zastrzeżeniem, że zgodę na uchylenie lub zmianę 
decyzji zgodnie z żądaniem odwołania wyraża jedynie podmiot planujący realizację przedsięwzięcia”, 
który wprowadza nierówne traktowanie stron postępowania. Co więcej, taki zapis wypacza udział 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji – każdy zapis decyzji, w której wypracowaniu brałoby udział 
szeroko rozumiane społeczeństwo, mógłby być zmieniony bez jego udziału. Każda decyzja zatem 
mogłaby być dowolnie modyfikowana po staniu się ostateczną. Fundacja proponuje następujące 
brzmienie wprowadzanego projektem ustawy art. 87 uooś: 
„W przypadku, gdy strona z łożyła odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a 
organ, który wydal decyzję uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, stosuje się 
art. 132 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego”. 

 
 

Ad. art. 1 punkt 48 projektu ustawy 

Fundacja uznaje za korzystne wprowadzenie listy uwarunkowań decydujących o konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w art. 97 ust. 1. 
Zastrzeżenia Fundacji budzi sformułowanie dotyczące oceny oddziaływań skumulowanych, która 
została ograniczona do przedsięwzięć znajdujących się w obszarze oddziaływania analizowanego 
przedsięwzięcia. Takie zawężenie jest sprzeczne z pojmowaniem oddziaływań na integralność 
obszaru Natura 2000 wskazanych w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG. W proponowanym projekcie 
ustawy nie ma też informacji, czy ocena oddziaływań skumulowanych ma dotyczyć przedsięwzięć 
istniejących, czy również będących w trakcie realizacji i planowanych. Proponujemy następujące 
brzmienie art. 97 ust. 1 pkt 1 lit. b uooś: 
„powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

 
 

6 dalej jako KIP 
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zrealizowanych, realizowanych i planowanych przedsięwzięć oddziałujących na obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie". 

 
 

Ad. art. 4 punkt 1, 2 i 3 projektu ustawy 

Proponowane w projekcie ustawy, jak rozumie to Fundacja, zmiany w art. 52 i 52a Ustawy o ochronie 
przyrody7 mają z założenia wzmocnić ochronę gatunkową i zastąpić odstępstwa generalne 
odstępstwami indywidualnymi, co należałoby uznać za właściwe. Zastrzeżenia Fundacji dotyczą 
niektórych proponowanych rozwiązań. Nie jest jasne, dlaczego w punkcie 10 artykułu 52 ust. 2 uop 
dodanym do listy możliwych odstępstw od zakazów dotyczących zwierząt objętych ochroną 
gatunkową oraz dodanym ust. 6, określającym warunki tego odstępstwa, zostały wymienione 
gospodarki rolna i leśna, a nie została – rybacka (uzasadnienie projektu ustawy odnosi się jedynie do 
gospodarki leśnej). Zastrzeżenia Fundacji budzi też scedowanie uprawnień na wydawanie zezwoleń w 
stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą z Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska na dyrektorów regionalnych w odniesieniu do zabiegów gospodarczych w leśnictwie (ale 
w rolnictwie - już nie) w projektowanej zmianie w art. 56 ust. 2c uop. Dodatkowo, należy podkreślić, 
że właściwy stan ochrony populacji nie został w uop zdefiniowany, więc należałoby operować 
terminami właściwy stan ochrony gatunku i właściwy stan ochrony siedliska, które mają swoje 
definicje w art. 5 punkt 24 i 25 uop. 

 
Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia Fundacja proponuje następujące brzmienie stosownych 
zapisów: 

 
w art. 52 ust. 2 punkt 10: 
„wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej lub 
rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów” 

uchylić cały art. 52a 

w art. 56: 
zrezygnować z wprowadzenia ust. 2c, pozostawiając w kompetencji GDOŚ wydawanie zezwoleń na 
odstępstwa od zakazu umyślnego zabijania oraz umyślnego okaleczania lub chwytania w stosunku do 
zwierząt objętych ochroną ścisłą; 
wprowadzeniu do wyliczania w ust. 4 nadać następującą treść „Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 
2 i 2b, z zastrzeżeniem ust. 4c, 4d i 5, mogą być wydane w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych, j żeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko 
występujących chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów (…)" 

 

 
UWAGI I WNIOSKI DO USTAWY uooś, ROZSZERZAJĄCE OPINIOWANY PROJEKT USTAWY 

A). 

Fundacja proponuje wykreślenie art. 27 uooś i modyfikację art. 28 tej ustawy. Ten ostatni otrzymałby 
brzmienie: 
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„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych określi w drodze rozporządzenia, uwzględniając stawki rynkowe na adekwatne usługi i 
mając na względzie, iż opłaty te oraz terminy i sposób ich uiszczania nie powinny stanowić 
przeszkody w udostępnianiu informacji bez zbędnej zwłoki: 

1) szczegółowe maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2, 

2) sposób naliczania opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2, z uwzględnieniem 
przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, 

3) terminy i sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2 

4) szczegółowe maksymalne stawki opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego 
ochronie drogą pocztową.” 

Proponując powyższe zapisy i rezygnację z art. 27, Fundacja ma na uwadze zwiększenie przejrzystości 
„cennika” udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie (art. 27 uooś versus rozporządzenie 
ministra właściwego do spraw środowiska), dostosowanie górnych stawek do cen adekwatnych usług 
na rynku, możliwość jego elastycznej zmiany przy zmianie uwarunkowań rynkowych i technologii (bez 
konieczności w przyszłości nowelizacji uooś), większej elastyczności władz publicznych w odpłatnym 
udostępnianiu informacji – która przyczyni się do szybszego udostępniania tej informacji. 

B). 

Analogicznie do uwagi odnoszącej się do art. 1 punktu 19 projektu ustawy, Fundacja proponuje 
wydłużenie terminu składania uwag i wniosków w konsultacjach projektów dokumentów, o których 
stanowi art. 39 uooś. Art. 39 ust. 1 punkt 4 uooś otrzymałby następujące brzmienie: „sposobie i 
miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 30-dniowy termin ich 
składania”. Wychodzić to będzie naprzeciw art. 7 Konwencji z Aarhus dot. udziału społeczeństwa w 
odniesieniu do planów, programów i wytycznych polityki mających znaczenie dla środowiska: „Każda 
ze Stron podejmie odpowiednie praktyczne lub inne postanowienia, aby społeczeństwo uczestniczyło 
w przygotowywaniu planów i programów mających znaczenie dla środowiska, w ramach  
przejrzystych i bezstronnych mechanizmów, otrzymując uprzednio niezbędne informacje. W ramach 
tych mechanizmów stosowany będzie artykuł 6 ustępy 3, 4 i 8. Zakres podmiotowy udziału 
społeczeństwa określi właściwa władza publiczna, biorąc pod uwagę cele niniejszej konwencji.” 

C). 

Fundacja Greenmind podtrzymuje swoje stanowisko, zgłaszane w konsultacjach społecznych projektu 
ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, przygotowanym 
przez Ministerstwo Środowiska, podanym do publicznej wiadomości w dniu 15 lutego 2013 roku, co 
do nowego brzmienia art. 44 ust. 1 uooś: „Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele 
statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą dzielność statutową w zakresie 
ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego 
postępowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.” 
Fundacja stoi na stanowisku, że powyższy przepis w proponowanym brzmieniu jest niekonstytucyjny. 

9  



Fundacja uważa, że zdarzające się w postępowaniach zjawisko NIMBY8 nie uprawniało ustawodawcy 
do ograniczania praw obywateli, w tym członków lokalnych społeczności, do udziału w 
postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa. Element przepisu ograniczający dopuszczanie 
organizacji ekologicznych do postępowań wymagających udziału społeczeństwa ze względu na 
moment ich powstania, czas prowadzenia przez nie działalności statutowej w zakresie ochrony 
środowiska lub ochrony przyrody należy uznać za niedemokratyczny, sprzeczny z ideą społeczeństwa 
obywatelskiego. Skutkiem takiej regulacji, zdaniem Fundacji, będzie podejmowanie decyzji 
nieakceptowanych społecznie i środowiskowo. 

Niezależnie od powyższego, Fundacja wnosi o doprecyzowanie art. 44 ust. 1 uooś. Artykuł w  
obecnym swym brzmieniu jest niezgodny z zasadami poprawności legislacyjnej i prowadzić będzie do 
istotnej dowolności rozstrzygnięć. Ograniczenie włączania się w postępowania wymagające udziału 
społeczeństwa, określono w przepisie w sposób uniemożliwiające jednoznaczne jego rozumienie. Art. 
44 ust. 1 uooś zawierający zapis dotyczący prowadzenia działalności statutowej „minimum 12 
miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania” może odwoływać do momentu 12 miesięcy 
przed rozpoczęciem postępowania wymagającego udziału społeczeństwa prowadzonego przez organ 
I instancji, II instancji itd. Nowe brzmienie art. 44 ust. 1 uooś, wymaga by organizacje ekologiczne 
prowadziły działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, co przy braku 
jednoznaczności sformułowania, skutkować będzie niepewnością co do sposobu badania przez  
organy działalności statutowej, wypełniania celów statutowych przez organizację. Prowadzenie 
postępowania dowodowego w tym zakresie wyłącza tę ocenę dotyczącą działalności statutowej spod 
kontroli sądów administracyjnych. 

Fundacja wnosi, by art. 44 ust. 1 nadać brzmienie: „Organizacje ekologiczne, które powołując się na 
swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli złożyły wniosek o rejestrację w 
Krajowym Rejestrze Sądowym lub złożyły zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego do starosty minimum 
12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania przez organ danej instancji. Przepisu art. 31 § 4 
Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.” 

Dodatkowo, Fundacja zwraca uwagę, iż konieczne jest w art. 44 uooś sposobu, w jaki następuje 
dopuszczenie organizacji do udziału w postępowaniu. Obecny system, przewidujący z jednej strony 
postanowienie odmowne bez określenia terminu na wydanie tego postanowienia, a z drugiej 
„milczącą zgodę” organu, jest nieprzejrzysty i generuje więcej problemów niż korzyści, dla 
zapewnienia udziału społeczeństwa w procesie oceny oddziaływania na środowisko. Proponujemy, by 
w art. 44 rozszerzyć ust. 4, który otrzymałby brzmienie: „Postanowienie o odmowie dopuszczenia do 
udziału w postępowaniu, organizacji ekologicznej wydaje się w ciągu 14 dni od zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 44 ust. 1. Na postanowienie o odmowie służy zażalenie”. 

D). 

W nawiązaniu do wniosku wyrażonego w punkcie B, Fundacja wnosi, by w aktualnych pracach nad 
nowelizacją uooś, właściwie i jednoznacznie transponować do prawa polskiego zapisy art. 8 
Konwencji z Aarhus dot. udziału społeczeństwa w przygotowywaniu przepisów wykonawczych lub 
powszechnie obowiązujących aktów normatywnych, które mogą mieć znaczące oddziaływanie na 
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środowisko. Należy stosownie do zapisów Konwencji z Aarhus rozszerzyć zapisy Działu III uooś Udział 
społeczeństwa w ochronie środowiska. Aktualnie, w przypadku konsultacji społecznych dokumentów 
rządowych, resort-projektodawca, przy ustalaniu terminu konsultacji niejednokrotnie kieruje się 
jedynie Regulaminem pracy Rady Ministrów przyjętym Uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 
października 2013 roku (tak stało się w przypadku konsultacji nowelizacji Prawa łowieckiego) 
stanowiącym: 

„§ 40. 1. Organ wnioskujący, kierując projekt dokumentu rządowego do uzgodnień, 
konsultacji publicznych lub opiniowania, wskazuje termin do zajęcia stanowiska. 

2. Jeżeli termin do zajęcia stanowiska nie wynika z przepisów odrębnych, organ wnioskujący 
wyznacza go, biorąc pod uwagę przedmiot, zakres i objętość projektu dokumentu rządowego, 
zakres podmiotów, na które projekt oddziałuje, oraz pilność sprawy. 

3. Wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 7 dni, a w przypadku projektu 
aktu normatywnego – krótszego niż 14 dni, od udostępnienia projektu wymaga 
szczegółowego uzasadnienia.” 

Fundacja zauważa, że powyższych zapisów Regulaminu pracy Rady Ministrów nie można uznać za 
podjęcie kroków, o których mowa w art. 8 Konwencji z Aarhus, w szczególności co do zapisu: „ramy 
czasowe umożliwiające rzeczywiste (podkreślenie: Fundacja Greenmind) uczestnictwo powinny być 
ustalone”. Fundacja zwraca uwagę, iż władze publiczne nie określiły i nie upubliczniły także spójnego 
systemu komunikowania się ze społeczeństwem w pracach nad przepisami wykonawczymi i aktami 
normatywnymi w zakresie, nie tylko ustalania czasu takich konsultacji, ale i sposobu upowszechniania 
informacji o ich prowadzeniu (publikowania lub powszechnego udostępniania w inny sposób), formy 
składania uwag oraz formy przekazywania przez władze publiczne informacji zwrotnej do 
interesariuszy biorących udział w zakończonych konsultacjach. Powyższe stanowisko Fundacja opiera 
o aktualne doświadczenia z konsultacji (zakończonych i trwających) projektów ustaw mogących mieć 
znaczące oddziaływanie na środowisko m.in. zmiany ustawy Prawo łowieckie, zmiany uooś, nowej 
ustawy Prawo wodne. Zdaniem Fundacji we wskazanych przypadkach zawiodło prawidłowe 
identyfikowanie i informowanie interesariuszy, a przy ustalaniu ram czasowych rozsądne ramy 
czasowe, o których mowa w Konwencji z Aarhus „poległy” w zderzeniu z Regulaminem pracy Rady 
Ministrów. 

E). 

Fundacja wzywa, by w projekcie ustawy uwzględnić wymagania dyrektywy 2011/92/UE (zmienionej 
dyrektywą 2014/54/UE) w zakresie dotyczącym publicznego udostępniania treści decyzji, wraz z 
uzasadnieniem, zezwalającej na realizację inwestycji (decyzji środowiskowej), a nie tylko – jak to 
mam miejsce obecnie - informacji o jej wydaniu. Nowelizacja uooś powinna wskazywać miejsce 
udostępniania decyzji np. poprzez wskazanie Biuletynu Informacji Publicznej władz publicznych 
wydających decyzję. Projekt ustawy musi odzwierciedlać zapisy art. 9 ust. 1 tej dyrektywy w 
brzmieniu: 

„Kiedy decyzja o przyznaniu lub odmowie wydania zezwolenia na inwestycję zostaje podjęta, 
właściwy organ lub organy informują o niej społeczeństwo zgodnie z odpowiednimi procedurami, 
podając do wiadomości społeczeństwa następujące informacje: a) treść decyzji i związane z nią 
warunki; b) przebadawszy troski i opinie wyrażone przez zainteresowaną społeczność, główne 
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przyczyny i okoliczności, na których oparta jest decyzja, włączając informacje dotyczące udziału 
społeczeństwa; (…)”. 

Fundacja uważa również, w związku z art. 6 ust. 5 dyrektywy 2011/92/UE (po zmianach dokonanych 
dyrektywą 2014/52/UE)9 wszelkie konsultowane ze społeczeństwem dokumenty np. raporty o 
oddziaływaniu na środowisko powinny być dostępne w wersji elektronicznej np. poprzez biuletyny 
informacji publicznej lub w inny sposób, jednakże (za art. 6 ust. 2 tej dyrektywy) musi to być 
„szczegółowe ustalenie” tj. wskazane w nowelizacji uooś. Fundacja wnosi o dokonanie stosownych 
zapisów w projekcie ustawy. 

 
 

Fundacja Greenmind wyraża nadzieję, że powyższe uwagi zgodnie z art. 8 Konwencji z Aarhus zostaną 
wzięte „pod uwagę tak dalece, jak to jest możliwe”. Jednocześnie liczymy, że w przyszłości projekty 
aktów prawnych będą konsultowane w „ramach czasowych umożliwiających rzeczywiste 
uczestnictwo” w ich tworzeniu. 

 
 

Z wyrazami szacunku, 

Marta Wiśniewska 

 

Fundacja Greenmind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 „Państwa członkowskie dokonują szczegółowych ustaleń dotyczących informowania społeczeństwa na przykład 
poprzez rozlepianie plakatów w określonym promieniu lub publikację w lokalnych gazetach oraz konsultowania się z 
zainteresowaną społecznością na przykład poprzez uwagi na piśmie lub w drodze publicznego wysłuchania. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by odnośne informacje były dostępne dla 
społeczeństwa w formie elektronicznej, przynajmniej za pośrednictwem centralnego portalu lub łatwo dostępnych 
punktów dostępu na odpowiednim szczeblu administracyjnym.” 
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