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ANALIZA TRANSPOZYCJI DO KRAJOWEGO PORZĄDKU PRAWNEGO  

KONWENCJI SPORZĄDZONEJ W AARHUS DNIA 25 CZERWCA 1998 R. 

O DOSTĘPIE DO INFORMACJI, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W 

 PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ DOSTĘPIE DO SPRAWIEDLIWOŚCI W  

SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ŚRODOWISKA1 

 

1. UWAGI WPROWADZAJĄCE 

 

Niniejsza analiza (dalej: „Opracowanie”) została przygotowana w ramach projektu „Shadow Report z 
wykonania Konwencji z Aarhus”. 

Opracowanie ma na celu omówienie sposobu transpozycji2 art. 3 – 9 Konwencji o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 78, poz. 706, dalej: „Konwencja”) do krajowego porządku prawnego, z uwzględnieniem niektórych 
istotnych zagadnień wymienionych w aneksie do dokumentu pt. „Guidance on reporting 
requirements: List of issues for possible consideration in preparing national reports”3 . 

Opracowanie nie zawiera analizy sposobu transpozycji do krajowego porządku prawnego innych 
przepisów prawa międzynarodowego oraz przepisów prawa unijnego normujących zagadnienia 
poruszone w Konwencji, w tym w szczególności :  

1. dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i 
programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa 
i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. U. UE. 
L. z 2003 r. Nr 156, str. 17 z późn. zm.); 

                                                 
1 listopad 2015 
2Transpozycja rozumiana jest tu w sposób określony m.in. w: Kunkiel-Kryńska, Aleksandra. 5.2. Etap stanowienia prawa. w: 
Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach 
członkowskich, LEX, 2013: „Transpozycja (implementacja statyczna) to (formalnoprawne) czynności stanowienia prawa 
krajowego, czyli działalność legislacyjna prawodawcy krajowego. Transpozycja dyrektywy obejmuje transformowanie norm 
dyrektywy w normy prawa krajowego. Normy takie to specyficzne wypowiedzi utrwalone w aktach (przepisach) prawnych, 
na podstawie których są następnie konstruowane i wyprowadzane (ustalenia walidacyjne i derywacyjno-klaryfikacyjne). 
Transpozycja – ujmowana jako stanowienie prawa – jest świadomym, celowym, sformalizowanym, prospektywnym i 
konstytutywnym aktem (procesem) krajowej władzy publicznej. Akty stanowienia prawa normują sytuację (wprowadzają 
nakazy, zakazy, dozwolenia) w stosunku do nieokreślonej liczby stanów faktycznych i wobec rodzajowo wskazanych 
adresatów. Tak rozumiana transpozycja może polegać na tworzeniu nowych norm prawnych realizujących cel dyrektywy 
(tzw. obowiązek pozytywny) oraz zmianie lub uchyleniu istniejących norm krajowych, sprzecznych z implementowanymi 
normami dyrektywy (tzw. obowiązek negatywny). W większości państw członkowskich Unii Europejskiej prawo jest 
stanowione przez organy władzy ustawodawczej, dlatego też transpozycja utożsamiana jest z działalnością ustawodawczą.” 
Powyższe rozumienie „transpozycji” zachowuje aktualność również w odniesieniu do Konwencji. 
3Komitet Społeczno – Ekonomiczny ONZ,  
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2007/pp/ece_mp_pp_wg_1_2007_L_4_e.pdf 
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2. dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 
90/313/EWG (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 41, str. 26); 

3. dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. UE. L. z 2001 r. 
Nr 197, str. 30); 

4. konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 
sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110); 

5. protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o 
ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. UE. L. z 2008 r. 
Nr 308, str. 35). 

Do Opracowania zostały załączone i stanowią integralną jego część: 

1. tabela zawierająca listę środków prawnych na poziomie krajowym mających znaczenie dla 
transpozycji artykułów 3-9 Konwencji, wraz z krótkim opisem sposobu, w  którym każdy 
środek prawny transponuje Konwencję, w tym tzw. specustaw, wraz z krótkim opisem 
sposobu, w którym specjalne środki prawne wyłączają lub ograniczają transpozycję 
Konwencji (załącznik 1); 

2. tabela zawierająca listę tych części poszczególnych artykułów Konwencji, które nie zostały 
transponowane do prawodawstwa krajowego lub których transpozycja budzi wątpliwości 
(załącznik 2); 

3. komentarz do zmian przewidzianych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 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 
ustaw4 (dalej: „Nowelizacja UDIŚ”), w zakresie istotnym dla transpozycji Konwencji5 
(załącznik 3). 

 

2. ANALIZA TRANSPOZYCJI KONWENCJI 

 

2.1. Artykuł 3 Konwencji 

Artykuł 3 Konwencji zawiera postanowienia ogólne, określające główne zobowiązania Państw – stron 
Konwencji, które w kolejnych jej artykułach zostały rozwinięte i uszczegółowione. 

Do zobowiązań wymienionych w art. 3 Konwencji zaliczyć można te w zakresie: 

1. podjęcia niezbędnych ustawodawczych, administracyjnych i innych środków, włączając w 
to środki zapewniające zgodność pomiędzy postanowieniami realizującymi 

                                                 
4http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3677_u/$file/3677_u.pdf 
5Z uwagi na to, że Nowelizacja UDIŚ w zakresie istotnym dla transpozycji Konwencji wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2017, Opracowanie obejmuje analizy przepisów obowiązujących w dniu Opracowania analizy, z odpowiednim omówieniem 
zmian wprowadzanych Nowelizacją UDIŚ. 
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postanowienia Konwencji odnoszące się do informacji, udziału społeczeństwa i dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości; 

2. zapewnienia, że urzędnicy i władze będą pomagać i udzielać wskazówek społeczeństwu, 
aby w sprawach dotyczących środowiska urzeczywistniać dostęp do informacji, ułatwiać 
udział w podejmowaniu decyzji i urzeczywistniać dostęp do wymiaru sprawiedliwości; 

3. wspierania edukacji ekologicznej i wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, 
zwłaszcza o tym, jak w sprawach dotyczących środowiska uzyskiwać dostęp do informacji, 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i uzyskiwać dostęp do wymiaru sprawiedliwości; 

4. zapewnienia odpowiedniego uznania i wsparcia dla stowarzyszeń, organizacji i grup 
działających na rzecz ochrony środowiska; 

5. zapewnienia społeczeństwu dostępu do informacji, udziału w podejmowaniu decyzji i 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska bez względu 
na obywatelstwo, narodowość lub miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej, 
bez względu na to, gdzie jest jej miejsce rejestracji lub rzeczywisty ośrodek prowadzonej 
działalności. 

Omówienie sposobu realizacji każdego z tych zobowiązań stanowić będzie przedmiot dalszych uwag 
zawartych w Opracowaniu. 

Odnosząc się jednak w tym miejscu pokrótce do niektórych zagadnień wymienionych w art. 3 
Konwencji warto wskazać, że: 

1. w Polsce jak dotąd nie obowiązują przepisy w pełni realizujące zobowiązanie, by 
zapewnić, że urzędnicy i władze będą pomagać i udzielać wskazówek społeczeństwu, aby 
w sprawach dotyczących środowiska urzeczywistniać dostęp do informacji. Problemy z 
tym związane mają zostać rozwiązane poprzez Nowelizację UDIŚ (której analiza zawarta 
jest w załączniku nr 3 do Opracowania), w której uzasadnieniu6 stwierdzono, że 
„wprawdzie ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego zobowiązuje organy 
administracji do udzielania stronom postępowania niezbędnej pomocy, to jednak istnieją 
wątpliwości interpretacyjne co do właściwości stosowania tego przepisu w sprawach 
dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.” Z uwagi na to 
Nowelizacja wprowadza ustęp 2 do art. 8 UDIŚ, zgodnie z którym władze publiczne będą 
obowiązane do udzielania niezbędnej pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu informacji 
o środowisku i jego ochronie. 

2. w zakresie obowiązku zapewnienia odpowiedniego uznania dla stowarzyszeń, organizacji 
i grup działających na rzecz ochrony środowiska przez „odpowiednie uznanie” Konwencja 
rozumie uznanie organizacji pozarządowych (tj. zwłaszcza stowarzyszeń i fundacji) bez 
nakładania na nie niewspółmiernych wymogów w zakresie rejestracji i funkcjonowania 
(zob. np. str. 66 dokumentu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ pt.„The Aarhus 
Convention - An Implementation Guide”7, dalej: „Instrukcja implementacji Konwencji”). 
Analiza relewantnych przepisów krajowych pozwala stwierdzić, że prawo polskie nie 

                                                 
6http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3677 
7http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactive_eng.pdf 
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nakłada nadmiernych obowiązków w zakresie rejestracji i rozpoczęcia działalności przez 
organizacje pozarządowe działające w zakresie ochrony środowiska, bowiem przepisy 
ustaw: 

a) z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1142); 

b) z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393); 
oraz 

c) z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) 

- zawierają przepisy ustanawiające przejrzyste reguły tworzenia i rejestracji fundacji i 
stowarzyszeń. 

 

2.2. Artykuł 4 Konwencji 

2.2.1. Artykuł 4 ustęp 1 Konwencji 

Artykuł 4 ustęp 1 Konwencji stanowi, że każda ze stron zapewni, że władze publiczne, w odpowiedzi 
na żądanie udzielenia informacji dotyczących środowiska, udostępnią społeczeństwu, w ramach 
ustawodawstwa krajowego, taką informację, w tym również, na żądanie i w zgodzie z literą b), kopie 
konkretnej dokumentacji zawierającej lub obejmującej taką informację:  

a) bez konieczności wykazywania jakiegokolwiek interesu,  

b) w żądanej formie, chyba że:  

i. uzasadnione jest udostępnienie jej przez władzę publiczną w innej formie, w 
którym to przypadku podać należy przyczyny udostępnienia jej w tej formie, lub  

ii. informacja jest już powszechnie dostępna w innej formie. 

 

Ustawa 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. (t.j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 1235 z późn. zm., dalej: „UDIŚ”) w art. 8 wprowadza obowiązek organów administracji 
do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie (dalej: „informacja o 
środowisku”) znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, przy czym 
zgodnie z art. 13 UDIŚ od podmiotu żądającego informacji o środowisku nie można wymagać 
wykazania interesu prawnego lub faktycznego.  

Forma udostępnienia informacji o środowisku określona została w art. 9 ust. 2 UDIŚ, zgodnie z 
którym informacje te udostępnia się w formie: (i) ustnej, (ii) pisemnej, (iii) wizualnej, (iv)  dźwiękowej, 
(v) elektronicznej, lub (vi) innej. 

Dodatkowe obowiązki organu udostępniającego informacje o środowisku określone zostały w art. 9 
ust. 3 UDIŚ, na mocy którego organ administracji publicznej, udostępniając informacje w zakresie 
emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą 
wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 UDIŚ, informuje także, na 
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wniosek podmiotu żądającego informacji, o miejscu, w którym znajdują się dane na temat metod 
przeprowadzania pomiarów, w tym sposobów poboru i przetwarzania próbek oraz sposobów 
interpretacji uzyskanych danych, które posłużyły do wytworzenia udostępnianej informacji, lub 
odsyła do stosownych metodyk referencyjnych w tym zakresie. Ponadto, w myśl art. 11 UDIŚ, organ 
udostępniając informacje przekazane przez osoby trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia. 

Obowiązek wynikający z art. 4 ust. 1 Konwencji odnośnie do formy udostępnienia informacji o 
środowisku został transponowany w prawie polskim za pomocą art. 15 ust. 1 i 2 UDIŚ, na mocy 
którego udostępnianie informacji o środowisku następuje w sposób i w formie określonych we 
wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji nie umożliwiają 
udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.  Jeżeli informacja o 
środowisku nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ 
administracji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, powiadamia pisemnie podmiot 
żądający informacji o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i 
wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia podmiot żądający informacji nie złoży wniosku w 
sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie 
udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku. 

Artykuł 12 UDIŚ ustanawia zasadę udostępniania informacji o środowisku na pisemny wniosek.  

Bez pisemnego wniosku udostępnia się: 

1. informację niewymagającą wyszukiwania oraz,  

2. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, 
spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje 
znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, 
umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań 
w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy pozytywnie ocenić transpozycję art. 4 ust. 1 Konwencji, bowiem 
UDIŚ transponuje najważniejsze postanowienia art. 4 ust. 1 Konwencji, czyli te nakładające na organ 
obowiązek udostępnienia informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę i bez konieczności 
wykazywania przez niego interesu prawnego lub faktycznego. UDIŚ dodatkowo reguluje zagadnienie 
wniosku o udostępnienie informacji, wprowadzając zasadę jego pisemności oraz dwa wyjątki od tej 
zasady (wyjątki te zostały opisane wyżej). Ustawa szczegółowo omawia też formę udostępniania 
informacji o środowisku.  

Jednakże UDIŚ, odmiennie niż Konwencja – mniej korzystnie dla osoby żądającej informacji – reguluje 
sytuację braku możliwości udostępnienia przez organ żądanej informacji w formie określonej we 
wniosku; podczas gdy Konwencja zobowiązuje w takiej sytuacji organ do przekazania informacji w 
innej formie z jednoczesnym podaniem przyczyny, dla której udostępnienie informacji w formie 
żądanej przez wnioskodawcę nie było możliwe, UDIŚ wymaga od osoby żądającej informacji 
ponownego złożenia wniosku ze wskazaniem innej formy udostępnienia informacji pod rygorem 
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odmowy udostępnienia żądanej informacji w formie wskazanej we wniosku8. Warto również zwrócić 
uwagę, że brak jest w UDIŚ przepisu expressis verbis zobowiązującego organ władzy publicznej do 
bezpośredniego udostępnienia kopii każdej dokumentacji zawierającej lub obejmującej żądaną 
informację o środowisku, a jedynie stwierdza w art. 14 ust. 3 UDIŚ, że dokumenty, o których dane są 
zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o których mowa w art. 21 ust. 1 UDIŚ, udostępnia 
się w dniu złożenia wniosku. 

Na uwagę zasługuje również sposób określenia w Konwencji oraz w krajowych przepisach kręgu 
podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji o środowisku. Konwencja posługuje się 
terminem „władza publiczna”, który w art. 2 definiuje jako:  

1. organy administracji publicznej na krajowym, regionalnym lub innym poziomie;  

2. osoby fizyczne lub prawne pełniące zgodnie z prawem krajowym funkcje administracji 
publicznej, włączając w to wykonywanie specjalnych obowiązków, zadań lub usług 
mających związek ze środowiskiem;  

3. wszelkie inne osoby fizyczne lub prawne posiadające publiczne kompetencje lub funkcje 
albo wykonujące publiczne usługi, mające związek ze środowiskiem, pod nadzorem 
organu lub osoby wymienionych powyżej; 

4.  instytucje jakiejkolwiek regionalnej organizacji integracji gospodarczej, o której mowa w 
artykule 17, która jest Stroną niniejszej konwencji.  

UDIŚ z kolei w chwili obecnej (tj. przed wejściem w życie Nowelizacji UDIŚ)posługuje się pojęciem 
„organ administracji”, przez który, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 9, rozumie:  

1. ministrów; 

2. centralne organy administracji rządowej; 

3. wojewodów; 

4. działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej; 

5. organy jednostek samorządu terytorialnego;  

6. a także inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień 
do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony.  

Wadliwość transpozycji Konwencji w zakresie definicji władz publicznych została dostrzeżona przez 
władze odpowiedzialne za zgodność przepisów prawa krajowego z prawem unijnym i umowami 
międzynarodowymi (m. in. z Konwencją) – Nowelizacja UDIŚ w tym zakresie stanowi przedmiot 
rozważań zawartych w załączniku nr 3 do Opracowania. 

Wypada w tym miejscu wskazać, że ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1512 z późn. zm., dalej: „Prawo atomowe”)zawiera przepisy szczególne w stosunku do 
UDIŚ w zakresie odnoszącym się do udostępniania informacji dotyczących („informacja ws. obiektu 
jądrowego”): 

                                                 
8Należy jednak dla porządku nadmienić, że w praktyce w niektórych sytuacjach rozwiązanie przyjęte w UDIŚ w tym zakresie 
może okazać się korzystne dla podmiotu żądającego informacji o środowisku, bowiem ono może go uchronić przed 
koniecznością uiszczenia niespodziewanej opłaty za udzielenie informacji o środowisku w formie innej niż ta, o którą wnosił. 
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1. stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego;  

2. wpływu obiektu jądrowego na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne; oraz 

3. wielkości i składu izotopowego uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu 
jądrowego do środowiska. 

Zgodnie z art. 35a Prawa atomowego: 

1. każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej 
działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji 
obiektu jądrowego pisemnej informacji ws. obiektu jądrowego; 

2. informacja ws. obiektu jądrowego jest zamieszczana przez kierownika jednostki 
organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, 
eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego na stronie internetowej jednostki, nie 
rzadziej niż raz na 12 miesięcy. 

Co więcej, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki udostępnia na zasadach określonych w przepisach 
o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko: 

1. informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów 
jądrowych, ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne; 

2. informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z 
obiektów jądrowych do środowiska; 

3. informacje o zdarzeniach w obiekcie jądrowym powodujących powstanie zagrożenia; 

4. informacje o wydanych zezwoleniach dotyczących obiektów jądrowych; 

5. coroczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych. 

Jednocześnie informacje dotyczące ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji9 nie podlegają udostępnieniu. Przepisy Prawa atomowego w tym zakresie są zasadniczo 
zgodne z Konwencją, z tym zastrzeżeniem, że art. 4 ust. 4 pkt d Konwencji nie pozwala na odmowę 
udostępnienia informacji o wprowadzanych zanieczyszczeniach mających znaczenie dla ochrony 
środowiska, mieszczących się w ramach informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, zaś art. 
35a ust. 6 Prawa atomowego nie zawiera odpowiedniego wyłączenia w tym przedmiocie. 

Niejako przy okazji powyższych rozważań można nadmienić, że w art. 14a ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 
22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2015 
r., poz .806 z późn. zm., dalej „ustawa GMO”) znajduje się wyjątek od zasady zawartej w art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z 
późn. zm., dalej: „Ustawa o informacji publicznej”), zgodnie z którym zgłaszający lub wnioskodawca 
może w zgłoszeniu lub wniosku wskazać informacje, które mają zostać wyłączone z udostępnienia, 
                                                 
9Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
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podając przyczyny uzasadniające konieczność ich wyłączenia, przy czym wyłączeniu z udostępnienia 
nie podlegają informacje dotyczące m. in. metod uwalniania GMO do środowiska lub wprowadzania 
do obrotu oraz o planach monitorowania GMO i reagowania na zagrożenie powodowane przez 
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska i wprowadzenie do obrotu.  

Rozwiązanie to – w zakresie w którym dotyczy informacji o środowisku - należy uznać za pozytywne, 
bowiem pozwala szanować zasadę wynikającą z Konwencji oraz UDIŚ, że informacja o środowisku 
podlega udostępnieniu.  

 

2.2.2. Artykuł 4 ustęp 2 Konwencji 

W myśl Artykułu 4ust. 2 Konwencji, informacje dotyczące środowiska udostępnia się tak szybko, jak 
tylko to możliwe, lecz nie później niż jeden miesiąc po zgłoszeniu żądania, chyba że zakres i stopień 
skomplikowania informacji uzasadnia przedłużenie tego okresu do dwóch miesięcy od żądania. 
Wnioskodawca będzie informowany o każdym przedłużeniu oraz przyczynach to uzasadniających. 

 

Artykuł 4 ust. 2 Konwencji został transponowany do prawa polskiego za pomocą odpowiednich 
przepisów UDIŚ. 

Art. 14 ust. 1 UDIŚ zobowiązuje organ administracji do udostępnienia informacji o środowisku bez 
zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.  

Termin ten, zgodnie z art. 14 ust. 2 może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień 
skomplikowania sprawy i w tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm., dalej: 
„KPA”) stosuje się odpowiednio, co oznacza, że do powyższych terminów nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od 
organu, a o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest 
obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia 
sprawy; ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w 
załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.  

Art. 14 ust. 3 UDIŚ stanowi, że dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych 
wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku, podobnie jak informacje, o których mowa w art. 
12 ust. 2 pkt 2 UDIŚ, dotyczące przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej 
lub awarii technicznej, które zgodnie z art. 14 ust. 4 UDIŚ udostępnia się w dniu złożenia wniosku. 
Zgodnie z art. 14. ust. 5 UDIŚ, w przypadku odmowy udostępnienia informacji, przepisy art. 14 ust. 1 i 
2 UDIŚ stosuje się odpowiednio. 

Nowelizacja UDIŚ zmierza w kierunku wydłużenia terminu udostępniania dokumentów, o których 
dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach – zgodnie z Nowelizacją UDIŚ dokumenty te 
będą udostępniane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku, 
nie zaś w dniu złożenia wniosku, jak stanowi obecne brzmienie art. 14 ust. 3 UDIŚ, co w praktyce 
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może oznaczać wydłużenie czasu, w którym udostępniane będą dokumenty, o których dane 
zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach. 

 

2.2.3. Artykuł 4 ustęp 3 Konwencji 

Artykuł 4 ust. 3 Konwencji przewiduje możliwość odmówienia żądaniu udzielenia informacji 
dotyczącej środowiska, jeżeli:  

a) władza publiczna, do której żądanie jest skierowane, nie posiada żądanej informacji 
dotyczącej środowiska,  

b) żądanie jest oczywiście bezzasadne lub sformułowane w sposób zbyt ogólny, lub  

c) żądanie dotyczy materiału będącego w trakcie kompletowania albo dotyczy 
wewnętrznego komunikowania się władz publicznych, jeżeli takie wyłączenie jest 
przewidziane w prawie krajowym lub zwyczajowej praktyce, biorąc pod uwagę społeczny 
interes przemawiający za ujawnieniem informacji.  

 

Art. 17 UDIŚ umożliwia organowi administracji odmowę udostępnienia informacji o środowisku, 
jeżeli:  

1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie 
opracowywania; 

2. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do 
wewnętrznego komunikowania się; 

3. wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania; 

4. wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny. 

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 1 UDIŚ, organ administracji, odmawiając udostępnienia informacji z 
powodu tego, że wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie 
opracowywania, podaje nazwę organu odpowiedzialnego za opracowanie danego dokumentu lub 
danych oraz informuje o przewidywanym terminie ich opracowania. Stosownie natomiast do art. 19 
ust. 3 UDIŚ, jeżeli wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości 
skorzystania z publicznie dostępnych wykazów, o których mowa w art. 21 ust. 1 UDIŚ.  

Należy uznać, że art. 4 ust. 3 Konwencji został transponowany zasadniczo prawidłowo, zauważalny 
jest jednak brak położenia nacisku na społeczny interes przemawiający za ujawnieniem informacji o 
środowisku, który pozwoliłby uczynić zadość żądaniu udostępnienia takiej informacji, w sytuacji, gdy 
zasadność odmowy nie jest oczywista w zakresie dokumentów lub danych: 

a) będących w trakcie opracowywania; 

b) przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się. 
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Artykuł 4 ust. 3 pkt c Konwencji wymaga w takiej sytuacji od właściwego organu, by wziął pod uwagę 
społeczny interes przemawiający za ujawnieniem informacji, co sugeruje, że jeśli interes społeczny 
przemawia za jej udostępnieniem, powinna ona zostać udostępniona, nawet jeśli sprzeciwia się temu 
interes prywatny. Obecne brzmienie art. 17 pkt 1 i 2 UDIŚ nie zawiera podobnego odwołania do 
interesu społecznego, choć należy przyjąć w takim przypadku, że zastosowanie powinna znaleźć 
ogólna zasada prawdy obiektywnej unormowana w art. 7 KPA, zgodnie z którym w toku 
postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na 
wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes 
obywateli. 

 

2.2.4. Artykuł 4 ustęp 4 Konwencji 

Artykuł 4 ust. 4 Konwencji umożliwia odmowę żądaniu udzielenia informacji dotyczącej środowiska, 
jeżeli ujawnienie jej miałoby szkodliwy wpływ na:  

a) poufność postępowania prowadzonego przez władze publiczne, tam gdzie zachowanie 
takiej poufności jest przewidziane przez prawo krajowe,  

b) stosunki międzynarodowe, obronę narodową lub bezpieczeństwo publiczne,  

c) wymiar sprawiedliwości, prawo do bezstronnego procesu lub zdolność prowadzenia 
przez władzę publiczną dochodzenia w sprawach karnych lub dyscyplinarnych,  

d) tajemnicę handlową lub przemysłową, jeżeli tajemnica taka jest chroniona przez prawo 
dla obrony uzasadnionych interesów gospodarczych; mieszczące się w tych ramach 
informacje o wprowadzanych zanieczyszczeniach mające znaczenie dla ochrony 
środowiska należy ujawniać,  

e) prawa własności intelektualnej,  

f) poufność danych lub akt osobowych dotyczących osoby fizycznej, tam gdzie zachowanie 
takiej poufności jest przewidziane przez prawo krajowe, a osoba ta nie zgadza się na 
ujawnienie społeczeństwu informacji,  

g) interesy strony trzeciej, która dostarczyła żądanej informacji, nie będąc lub nie będąc 
potencjalnie prawnie zobowiązaną do uczynienia tego i kiedy strona ta nie zgadza się na 
ujawnienie takich materiałów, lub  

h) środowisko, którego informacja dotyczy, tak jak miejsca lęgowe rzadkich gatunków; 
powyższe powody umożliwiające odmowę będą interpretowane w sposób zawężający, 
biorąc pod uwagę społeczny interes przemawiający za ujawnieniem informacji i to, czy 
żądana informacja dotyczy wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska. 

 

Art. 16 ust. 1 UDIŚ stanowi, że organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku, jeżeli 
informacje dotyczą:  
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1. danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej 
chronionych tajemnicą statystyczną, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2);  

2. spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, 
jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania; 

3. spraw będących przedmiotem praw autorskich, o których mowa w ustawie z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631, z późn. zm.), lub patentowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. 
- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), jeżeli 
udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa;  

4. danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczących osób 
trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych 
osobowych; 

5. dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając 
obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je 
dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu; 

6. dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla 
środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju;  

7. informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez 
osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji 
mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o 
wyłączenie tych informacji z udostępniania; 

8. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na 
terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem 
społeczeństwa, zgodnie z art. 79 ust. 2;  

9. obronności i bezpieczeństwa państwa;  

10. bezpieczeństwa publicznego;  

11. danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888) o:  

a) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją odzysku 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

b) zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1155); 

c) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych. 
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Zestawienie przepisu art. 16 ust. 1 UDIŚ oraz art. 4 ust. 4 Konwencji pozwala dojść do wniosku, że 
przepisy krajowe wprowadzają znacznie dalej idący rygoryzm, który jest niekorzystny dla podmiotów 
wnioskujących o udostępnienie informacji o środowisku (społeczeństwa). Na podstawie przepisu 
ustawy krajowej organy publiczne są obowiązane odmówić temu podmiotowi dostępu do takiej 
informacji, podczas gdy Konwencja jedynie przewiduje możliwość jej odmowy, pozostawiając 
organom władzy publicznej swobodę w tym zakresie. Należy zauważyć, że władze publiczne w Polsce 
dostrzegły ten problem, dokonując w Nowelizacji UDIŚ usunięcia art. 17 UDIŚ oraz zmiany art. 16 
UDIŚ, dzięki której możliwe będzie udostępnienie informacji o środowisku nawet wtedy, gdy 
zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 16 ust. 1 UDIŚ10. 

 

2.2.5. Artykuł 4 ustęp 5 Konwencji 

W myśl art. 4 ust. 5 Konwencji, jeżeli władza publiczna nie posiada żądanej informacji dotyczącej 
środowiska, to ta władza publiczna, tak szybko jak jest to możliwe, poinformuje wnioskodawcę o innej 
władzy publicznej, do której, jak uważa, można się zwrócić po żądaną informację, lub przekaże 
żądanie do tej władzy publicznej, informując odpowiednio wnioskodawcę. 

 

Przepis ten został transponowany prawidłowo. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 2 UDIŚ, jeżeli wniosek 
dotyczy informacji nieznajdującej się w posiadaniu organu administracji, organ ten niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje wniosek organowi 
administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja, i powiadamia o tym 
wnioskodawcę albo zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić takiego organu. 

 
                                                 
10Zgodnie z Nowelizacją UDIŚ, art. 16 ust. 1 i 2 zostanie nadane brzmienie następujące: 
„1. Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie po rozważeniu interesu 
publicznego przemawiającego za udostępnieniem informacji w konkretnym przypadku, jeżeli udostępnienie tych informacji 
może naruszyć: 

1) ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych; 
2) przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego; 
3) prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 
własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266 i 1505); 
4) ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana odrębnymi przepisami 
prawa; 
5) ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich 
dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę 
na ich udostępnianie; 
6) stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, 
zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 
7) ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i 
objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, 
zawierający szczegółowe uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej; 
8) obronność i bezpieczeństwo państwa; 
9) bezpieczeństwo publiczne; 
10) ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej. 

2. Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli: 
1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania; 
2) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się; 
3) wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania; 
4) wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.” 
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2.2.6. Artykuł 4 ustęp 6 Konwencji 

Artykuł4 ust. 6 Konwencji stanowi, że jeżeli informacje wyłączone z ujawniania zgodnie z art. 4 ust. 
3c) i 4 Konwencji można oddzielić bez naruszenia poufności informacji wyłączonych, to władze 
publiczne udostępnią pozostałą część żądanych informacji dotyczących środowiska. 

 

UDIŚ nie zawiera żadnego przepisu zobowiązującego władze publiczne, mające do czynienia z 
informacjami wyłączonymi z ujawniania, do zbadania, czy możliwe jest oddzielenie części informacji 
bez naruszenia poufności informacji wyłączonych oraz do udostępnienia tej części. 

Jak dotąd była to praktyka dorozumiana i nie zawsze stosowana w prawie polskim, czego dowodem 
jest nowe brzmienie art. 19 ust. 4 UDIŚ wprowadzone Nowelizacją UDIŚ, zgodnie z którym jeżeli 
będzie możliwe oddzielenie części informacji podlegającej wyłączeniu z udostępnienia z przyczyn, o 
których mowa w art. 16 UDIŚ [po Nowelizacji UDIŚ], udostępniona zostanie pozostała część 
informacji. 

 

2.2.7. Artykuł 4 ustęp 7 Konwencji 

Zgodnie z art. 4 ust. 7 Konwencji, odmowa udostępnienia informacji o środowisku następuje na 
piśmie, jeżeli żądanie było pisemne lub jeżeli wnioskodawca tego zażąda. W odmowie wskaże się jej 
przyczyny oraz zamieszcza informacje o możliwościach dostępu do procedury odwoławczej 
ustanowionej zgodnie z postanowieniami artykułu 9 Konwencji. Odmowę przekazuje się tak szybko, 
jak tylko jest to możliwe, lecz nie później niż w ciągu jednego miesiąca, chyba że stopień 
skomplikowania informacji uzasadnia przedłużenie tego okresu do dwóch miesięcy od żądania. 
Wnioskodawca będzie informowany o każdym przedłużeniu oraz przyczynach to uzasadniających. 

 

Art. 20 ust. 1 UDIŚ stanowi, że odmowa udostępnienia informacji o środowisku następuje w drodze 
decyzji, zaś zgodnie z art. 107 ust. 1 KPA, decyzja powinna zawierać między innymi powołanie 
podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie 
służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 
upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu 
elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione 
powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać 
ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Zasada szybkości i prostoty 
postępowania, wyrażona w art. 12 KPA stanowi, że organy administracji publicznej powinny działać w 
sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej 
załatwienia, a sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny 
być załatwione niezwłocznie, zaś zgodnie z art. 36 ust. 3 KPA, załatwienie sprawy wymagającej 
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 
Natomiast art. 36 ust. 1 KPA nakłada na organ obowiązek zawiadomienia stron o każdym przypadku 
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niezałatwienia sprawy w terminie, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia 
sprawy. 

W świetle powyższego polskie przepisy należycie transponują art. 4 ust. 7 Konwencji. 

 

2.2.8. Artykuł 4 ustęp 8 Konwencji 

W myśl art. 4 ust. 8 Konwencji, każda ze Stron może upoważnić swoje władze publiczne do pobierania 
opłat za dostarczenie informacji, ale opłaty te nie mogą jednak przekraczać uzasadnionych stawek. 
Władza publiczna chcąca pobierać takie opłaty za dostarczenie informacji udostępni wnioskodawcom 
tabelę opłat, które mogą być pobrane, określając okoliczności, w których mogą one być pobierane lub 
umorzone, oraz kiedy dostarczenie informacji jest uwarunkowane wcześniejszym wniesieniem takiej 
opłaty.  

 

Art. 26 ust. 1 UDIŚ stanowi, że wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji 
dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne, natomiast według 
ust. 2 za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we 
wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera 
opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Zgodnie z ust. 3 
omawianego artykułu, opłat nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.  

Art. 27 UDIŚ ustala górne jednostkowe stawki opłat, które wynoszą:  

1. za wyszukiwanie informacji - 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu 
dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, 
jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów;  

2. za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku - 3 zł za każdy informatyczny 
nośnik danych;  

3. za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4):  

a) za stronę kopii czarno-białej - 0,60 zł; 

b) za stronę kopii kolorowej - 6 zł.; a ponadto,  

4. za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za 
przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w 
obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), zwiększoną o:  

a) nie więcej niż 4 zł - za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;  

b) nie więcej niż 10 zł - za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku 
danych dostarczonym przez podmiot żądający informacji.  

Szczegółowe stawki, terminy i sposób naliczania opłat, jak również współczynniki różnicujące 
wysokość opłat określa, na podstawie delegacji zawartej w art. 28 UDIŚ, Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 12 listopada z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku 
(Dz. U. Nr 215, poz. 1415), zgodnie z którym: opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli 
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wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów; opłata za przekształcanie informacji polegające na 
skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę; opłaty za sporządzanie kopii dokumentów 
lub danych w formacie A4, w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą 0,15 zł za stronę kopii czarno-
białej i 1,5 zł za stronę kopii kolorowej; jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie 
elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD; za przesłanie kopii 
dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym 
cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora. 

Przytoczone powyżej przepisy dają podstawę do stwierdzenia, że art. 4 ust. 9 Konwencji został 
transponowany prawidłowo. 

 

2.3. Artykuł 5 Konwencji 
 

2.3.1. Artykuł 5 ustęp1 Konwencji 

Stosownie do art. 5 ust. 1 Konwencji, każda ze Stron zapewni, że:  

a) władze publiczne będą gromadzić i uaktualniać informacje dotyczące środowiska, 
odpowiednio do pełnionych funkcji,  

b) stworzony zostanie obowiązkowy system zapewniający odpowiedni dopływ do władzy 
publicznej informacji o planowanych i prowadzonych działaniach mogących znacząco 
wpływać na środowisko,  

c) w wypadku bezpośredniego zagrożenia ludzkiego zdrowia lub środowiska, które 
spowodowane zostało wskutek ludzkiej działalności lub powstało z przyczyn naturalnych, 
wszystkie informacje, które mogą być przydatne społeczeństwu dla podjęcia środków 
służących zapobieżeniu lub złagodzeniu szkody wiążącej się z zagrożeniem i które są w 
posiadaniu władzy publicznej, będą przekazywane bezpośrednio i bez zwłoki członkom 
społeczeństwa, których to może dotyczyć. 

 

Obowiązki nałożone na Polskę na podstawie art. 5 ust. 1 Konwencji zostały wypełnione zasadniczo za 
pomocą dwóch ustaw, tj.:  

1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1232 z późn. zm., dalej „POŚ”); 

2. ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
686 z późn. zm., dalej: „u.i.o.ś.”). 

Art. 25 POŚ jako źródło informacji o środowisku wskazuje w szczególności państwowy monitoring 
środowiska (dalej: „PMŚ”), który stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 
gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.  

Zgodnie z art. 27 POŚ, PMŚ zbiera dane na podstawie pomiarów dokonywanych przez organy 
administracji, obowiązane na podstawie ustawy do wykonywania badań monitoringowych; danych 
zbieranych w ramach statystyki publicznej, określanych corocznie w programach badań 
statystycznych statystyki publicznej; informacji udostępnionych przez inne organy administracji; 
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pomiarów stanu środowiska, wielkości i rodzajów emisji, a także ewidencji, do których prowadzenia 
obowiązane są podmioty z mocy prawa albo na mocy decyzji; innych informacji, uzyskanych 
odpłatnie lub nieodpłatnie od podmiotów niebędących organami administracji.  

Art. 28 POŚ stanowi z kolei, że podmioty korzystające ze środowiska, obowiązane z mocy prawa oraz 
na mocy decyzji do pomiaru poziomu substancji lub energii w środowisku oraz wielkości emisji, 
gromadzą i przetwarzają dane z zachowaniem zasad określonych w ustawie i nieodpłatnie 
udostępniają informacje na potrzeby PMŚ.  

Ponadto, na mocy art. 29 POŚ, organy administracji obowiązane do wykonywania badań 
monitoringowych mają obowiązek wzajemnego, nieodpłatnego udostępniania informacji o 
środowisku, zaś inne organy administracji, dysponujące informacjami, które mogą być wykorzystane 
na potrzeby PMŚ, są obowiązane do ich nieodpłatnego udostępniania właściwym organom. 

POŚ tworzy zatem system mający na celu gromadzenie i uaktualnianie przez władze publiczne 
informacji dotyczących środowiska. 

Z kolei dla kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu 
środowiska na podstawie u.i.o.ś. powołano Inspekcję Ochrony Środowiska (art. 1 u.i.o.ś.), do której 
zadań art. 2 u.i.o.ś zalicza między innymi:  

1. kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska, oraz  
2. prowadzenie PMŚ, w szczególności:  

a. opracowywanie programów PMŚ;  
b. koordynację realizacji zadań PMŚ; 
c. gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach PMŚ;  
d. przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu 

środowiska;  
e. opracowywanie raportów o stanie środowiska.  

Dodatkowo, art. 8a u.i.o.ś. zobowiązuje radę gminy, radę powiatu i sejmik województwa do 
rozpatrzenia przynajmniej raz w roku informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o 
stanie środowiska na obszarze województwa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska informuje 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu i zarząd województwa o wynikach kontroli 
obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu. Ponadto art. 25 u.i.o.ś. zobowiązuje organy 
administracji rządowej oraz samorządowej, prowadzące rejestry, wykazy, pomiary, analizy i 
obserwacje stanu środowiska, do nieodpłatnego udostępniania danych o stanie środowiska 
uzyskanych w trakcie ich działalności dla potrzeb PMŚ oraz stanowi, że informacje o środowisku na 
obszarze województwa objęte PMŚ są gromadzone przez wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska i przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Co więcej, zgodnie z art. 
28 ust. 2 u.o.i.ś., właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom 
administracji informacje, o których mowa w art. 25u.i.o.ś. 

Dodatkowo, art. 28h u.o.i.ś. przewiduje utworzenie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony 
Środowiska "Ekoinfonet", zwanego dalej "Ekoinfonetem", za pomocą którego są zbierane, 
przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska.  
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W odniesieniu do udzielania informacji o ochronie środowiska w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 
1 pkt c Konwencji, art. 12 ust. 2 UDIŚ stanowi, że w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi, udostępnia 
się bez pisemnego wniosku - wymaganego w innych sytuacjach - informacje znajdujące się w 
posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą 
ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania 
szkód wynikających z tego zagrożenia. 

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że art. 5 ust. 1 Konwencji został transponowany 
prawidłowo do polskiego porządku prawnego. 

 

2.3.2. Artykuł 5 ustęp2 Konwencji 

W myśl art. 5 ust. 2 Konwencji, każda ze Stron zapewni, że w ramach krajowego porządku prawnego 
sposób udostępniania przez władze publiczne społeczeństwu informacji dotyczących środowiska 
będzie przejrzysty oraz że informacje dotyczące środowiska będą rzeczywiście dostępne, interalia, 
poprzez:  

a) dostarczanie społeczeństwu dostatecznej informacji o rodzaju i zakresie informacji 
dotyczących środowiska będących w posiadaniu odpowiednich władz publicznych oraz o 
podstawowych terminach i warunkach, na jakich takie informacje są udostępniane i 
osiągalne, jak również o postępowaniu umożliwiającym ich otrzymanie,  

b) podjęcie i prowadzenie praktycznych przedsięwzięć, takich jak:  

i. publicznie dostępne wykazy, rejestry lub zbiory danych;  

ii. zobowiązanie urzędników do wspierania społeczeństwa w urzeczywistnianiu dostępu 
do informacji zgodnie z Konwencją; 

iii. wyznaczenie punktów kontaktowych;  

c) udostępnianie bez opłat informacji dotyczących środowiska zawartych w wykazach, 
rejestrach lub zbiorach danych, o których mowa pod literą b) wyżej. 

 

Art. 21 UDIŚ ustanawia obowiązek zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku w publicznie dostępnych wykazach11. Zgodnie z art. 22 ust. 1 UDIŚ do prowadzenia tych 
wykazów są obowiązane organy administracji właściwe w poszczególnych sprawach. Stosownie do 
art. 23 UDIŚ, wykazy prowadzi się w formie elektronicznej, zaś organ administracji obowiązany do 
prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto, art. 10 UDIŚ 
zobowiązuje do wyznaczenia w urzędach organów administracji osób, które zajmują się 
                                                 
11Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku został określony w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010 r., Nr 186, 
poz. 1249). Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia, wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające 
wyszukiwanie i udostępnienie dokumentów, o których mowa wyżej. Do rzeczonych danych należy m. in.: (i) rodzaj 
dokumentu, (ii) temat dokumentu, (iii) nazwa dokumentu, (iv) zakres przedmiotowy dokumentu. 
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udostępnianiem informacji o środowisku, zaś zgodnie z art. 28 ust. 1 u.i.o.ś., Inspekcja Ochrony 
Środowiska zapewnia informowanie społeczeństwa o stanie środowiska.  

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz przepisy przytoczone w omówieniu poszczególnych  
ustępów artykułu 4 Konwencji można uznać, że art. 5 ust. 2 Konwencji został prawidłowo 
transponowany do prawa polskiego. 

 

2.3.3. Artykuł 5 ustęp3 oraz 5 Konwencji 

Artykuł 5 ust. 3 Konwencji stanowi, że każda ze Stron zapewni, że informacje dotyczące środowiska 
będą sukcesywnie stawały się dostępne dla społeczeństwa w elektronicznych bazach danych łatwo 
osiągalnych poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne. Informacje osiągalne w tej formie będą 
obejmować:  

a) raporty o stanie środowiska, o których mowa w art. 5 ust. 4 Konwencji,  

b) teksty aktów prawnych dotyczących lub mających znaczenie dla środowiska,  

c) gdy ma to zastosowanie - wytyczne polityki, plany i programy dotyczące lub mające 
znaczenie dla środowiska, a także porozumienia dotyczące ochrony środowiska, oraz  

d) inne informacje w zakresie, w jakim dostępność takich informacji w tej formie mogłaby 
ułatwiać stosowanie postanowień prawa krajowego mających na celu wykonywanie 
niniejszej konwencji, o ile takie informacje istnieją już w formie elektronicznej. 

Artykuł 5 ust. 5 Konwencji z kolei stwierdza, że każda ze Stron w ramach jej własnego 
ustawodawstwa podejmie środki w celu rozpowszechniania, interalia:  

a) ustawodawstwa i dokumentów, takich jak przygotowywane na różnych szczeblach 
administracji publicznej teksty strategii, wytycznych polityki, programów i planów 
działania mających znaczenie dla środowiska oraz sprawozdań o postępach w ich 
realizacji,  

b) międzynarodowych traktatów, konwencji i porozumień odnoszących się do zagadnień 
dotyczących środowiska oraz  

c) innych ważnych międzynarodowych dokumentów odnoszących się do zagadnień 
dotyczących środowiska, jeśli ma to zastosowanie. 

 

Art. 5 ust. 3 i 5 Konwencji zostały prawidłowo transponowane do prawa polskiego, choć oczywiście 
nie oznacza to, że nie istnieją problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Jak już zauważono przy 
okazji omówienia art. 5 ust. 2 Konwencji, publicznie dostępne wykazy zawierające informacje o 
środowisku prowadzi się w formie elektronicznej (art. 23 ust. 1 UDIŚ). Natomiast: 

1. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2011, Nr 197, poz. 1172 z późn. zm., dalej 
„u.o.a.n.”.), wszystkie akty normatywne muszą być ogłaszane w dzienniku urzędowym, 
który, stosownie do art. 2a ust. 2 u.o.a.n., wydaje się w postaci elektronicznej;  
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2. umowy międzynarodowe są ogłaszane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 
prowadzonym w formie elektronicznej (art. 18 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o 
umowach międzynarodowych, Dz. U. z 2000, Nr 39, poz. 443z późn. zm.); 

3. na mocy art. 25 ust. 1 pkt. 3 UDIŚ, raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o 
stanie środowiska w Polsce udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej; 

4. na mocy art. 8 ust. 1 pkt. 2 UDIŚ, udostępnieniu podlegają także informacje dotyczące 
środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące 
środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony 
środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska 
oraz na emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu 
ochronę tych elementów. 

 

2.3.4. Artykuł 5 ustęp4 Konwencji 

W myśl art. 5 ust. 4 Konwencji, każda ze Stron będzie, w regularnych odstępach czasu 
nieprzekraczających trzech lub czterech lat, publikować i rozpowszechniać krajowe raporty o stanie 
środowiska, zawierające informacje o jakości środowiska i informacje o oddziaływaniach na 
środowisko. 

 

Artykuł 5 ust. 4 Konwencji został transponowany prawidłowo. Zgodnie z art. 25b u.i.o.ś., Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje, nie rzadziej niż raz na 4 lata, raport o stanie środowiska 
w Polsce, uwzględniając w szczególności dane z PMŚ. 

Choć art. 5 ust. 4 Konwencji tego bezpośrednio nie dotyczy, warto w tym miejscu nadmienić, że na 
podstawie art. 17 POŚ organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki 
ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony 
środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 
2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).Organ wykonawczy województwa, powiatu lub gminy zapewnia 
możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w UDIŚ w postępowaniu, 
którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska, zaś z wykonania programów 
organy te sporządzają co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, 
radzie powiatu lub radzie gminy. 

 

2.3.5. Artykuł 5 ustęp6 Konwencji 

W myśl art. 5 ust. 6 Konwencji, każda ze Stron będzie zachęcać prowadzących działalność mającą 
znaczący wpływ na środowisko do regularnego informowania społeczeństwa o wpływie ich 
działalności i produktów na środowisko, tam gdzie ma to zastosowanie również w ramach 
dobrowolnych systemów znakowania ekologicznego lub przeglądów ekologicznych albo w inny 
sposób. 
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Co prawda: 

1. art. 21 ust. 2 pkt. 32 UDIŚ stanowi, że w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się 
dane o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o 
krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2011, poz. 1060 zpóźn. zm.); 
zaś 

2. Art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. m UDIŚ stanowi, że w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza 
się dane o przeglądach ekologicznych wydanych na podstawie POŚ, 

jednak trudno znaleźć w polskim prawie inne przykłady zachęcania podmiotów prowadzących 
działalność wpływającą znacząco na środowisko do informowania społeczeństwa o wpływie tej 
działalności na środowisko, wobec czego można stwierdzić, że o ile polskie prawo przewiduje 
mechanizm, o którym mowa w art. 5 ustęp 6 Konwencji i przez to transpozycja tego postanowienia 
jest prawidłowa, o tyle istnieje ryzyko nienależytej jego implementacji. 

 

2.3.6. Artykuł 5 ustęp 7 Konwencji 

Zgodnie z art. 5 ust. 7 Konwencji, każda ze Stron będzie:  

a) publikować dane i analizy tych danych, które brano pod uwagę jako istotne i ważne przy 
wyznaczaniu ważniejszych propozycji dotyczących polityki w odniesieniu do środowiska, 

b) publikować lub w inny sposób udostępniać istniejące materiały wyjaśniające ich kontakty 
ze społeczeństwem w sprawach wchodzących w zakres niniejszej konwencji,  

c) przedstawiać w odpowiedniej formie informacje o wykonywaniu przez organy 
administracji publicznej na wszystkich poziomach funkcji publicznych lub dostarczaniu 
usług publicznych mających znaczenie dla środowiska. 

 

Opisane już w Opracowaniu rodzaje informacji publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na 
podstawie UDIŚ oraz w raporcie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pozwalają stwierdzić, że 
transpozycja art. 5 ust. 7 Konwencji jest zasadniczo prawidłowa, choć nie można wykluczyć trudności 
w jego implementacji. 

O prawidłowej transpozycji art. 5 ust. 7 Konwencji świadczy przede wszystkim: 

1. zakres informacji podlegających udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na 
podstawie: 

a) art. 21 UDIŚ; 

b) art. 25 UDIŚ; 

c) art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy o 
dostępie do informacji publicznej; 

2. obowiązek uzasadniania projektów ustaw oraz uchwał, z uwzględnieniem wyników 
przeprowadzanych konsultacji (art. 34 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 
lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M. P. z 2012 r. poz. 32 z późn. 
zm., dalej: „Regulamin Sejmu”)); 
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3. obowiązek dołączenia do przyjętego dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 
uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i 
wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt 2 UDIŚ). 

 

2.3.7. Artykuł 5 ustęp 8 Konwencji 

W myśl art. 5 ust. 8 Konwencji, każda ze Stron będzie rozwijać mechanizmy mające na celu 
zapewnienie społeczeństwu dostatecznej informacji o produktach w sposób, który pozwoli 
konsumentom na dokonywanie wyborów ze świadomością wynikających stąd konsekwencji dla 
środowiska. 

 

W prawie polskim odpowiednie przepisy ustawowe normują następujące zagadnienia objęte 
hipotezą art. 5 ust. 8 Konwencji: 

1. zobowiązania informacyjne związane z produktem; 
2. obowiązki związane z reklamą lub promocją towaru lub usługi. 

I tak, odnośnie do zobowiązań informacyjnych związanych z produktem: 

I. Art. 167 ust. 1 POŚ stanowi, że produkt powinien być zaopatrzony w informację dotyczącą: 
1. zużycia paliw lub materiałów eksploatacyjnych; 
2. wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu; oraz  
3. bezpiecznego dla środowiska użytkowania, demontażu, powtórnego wykorzystania lub 

unieszkodliwienia produktu. 

Ponadto, sprzedawca produktów powinien zapewnić, aby informacja, o której mowa w pkt 1-3 
powyżej, znajdowała się także w miejscach sprzedaży produktu (art. 167 ust. 2 POŚ). Na mocy art. 
167 ust. 3 POŚ minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska, uwzględniając cechy produktów oraz ich oddziaływanie w trakcie użytkowania 
oraz po ich zużyciu, określił, w drodze rozporządzenia, produkty objęte obowiązkami, o których 
mowa w art. 167 ust. 1 i 2 POŚ, a także szczegółowy sposób realizacji obowiązków w tym zakresie – 
chodzi o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów 
objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 6, poz. 40 z późn. zm.). Stosownie do § 2 wskazanego rozporządzenia, obowiązkiem 
zaopatrzenia w informacje, o których mowa w art. 167 ust. 1 POŚ, są objęte wyłącznie produkty 
będące nowymi pojazdami samochodowymi kategorii: 

1.  M1 i N1 w rozumieniu przepisów o homologacji pojazdów samochodowych i przyczep; 
2. L2e w rozumieniu przepisów o homologacji pojazdów trójkołowych. 

Dodatkowo, na mocy art. 171a POŚ, w celu zapewnienia nabywcom produktów informacji, o których 
mowa w art. 167 ust. 1 POŚ, organy administracji corocznie opracowują i nieodpłatnie udostępniają 
zestawienia dotyczące wybranych dostępnych na rynku produktów w zakresie określonym na 
podstawie art. 171a ust. 2 POŚ, tj. w zakresie określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów: 

1. produktów, o których informacje powinny być zawarte w zestawieniach; 
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2. rodzajów informacji zawartych w zestawieniach; 

3. organów administracji zobowiązanych do opracowywania, aktualizowania i 
udostępniania zestawień oraz szczegółowe sposoby realizacji tych obowiązków; 

4. szczegółowych wymagań dotyczących sposobu udostępniania zestawień w punktach 
sprzedaży produktów. 

W chwili obecnej obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach (Dz. U. 
Nr 98, poz. 999). Zgodnie z ust. 1 załącznika do wskazanego rozporządzenia, produktami, o których 
informacje powinny być zawarte w zestawieniach istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska 
informacji o produktach, są jedynie nowe pojazdy samochodowe kategorii M1 w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów 
samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), z wyjątkiem pojazdów specjalnych. 

II. Stosownie do art. 170 POŚ minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze 
rozporządzenia, kierując się potrzebą ograniczenia wykorzystywania produktów negatywnie 
oddziałujących na środowisko, produkty z tworzyw sztucznych, na których należy zamieszczać 
informację o ich negatywnym oddziaływaniu na środowisko – w chwili obecnej takie 
rozporządzenie nie obowiązuje. 

III. Na mocy art. 159 ust. 1 i 2 POŚ, wprowadzający do obrotu substancję jest obowiązany do 
opakowania substancji w sposób zabezpieczający przed przypadkowym wprowadzeniem do 
środowiska i załączenia informacji zapewniającej identyfikację zagrożeń, jakie wynikają z 
wprowadzenia substancji do środowiska, zaś jeżeli przypadkowe wprowadzenie substancji do 
środowiska może spowodować zanieczyszczenie, informacja ta powinna określać również sposób 
postępowania w celu ograniczenia szkód.  

IV. Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty 
wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, (Dz. 
U. poz. 1203 z późn. zm., dalej: „ustawa o energochłonności”) ustanawia szczególne zasady 
dotyczące obowiązków w zakresie informowania o zużyciu energii oraz innych podstawowych 
zasobów przez produkty wykorzystujące energię lub wpływie tych produktów na zużycie energii. 
Zgodnie z art. 4 ustawy o energochłonności, dostawca jest obowiązany do: 

1. dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub 
oddawanego do użytku, etykiety sporządzonej w języku polskim; 

2. dołączenia karty sporządzonej w języku polskim do broszur lub innej dokumentacji 
dostarczanej z produktem wykorzystującym energię; 

3. umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi 
produktu wykorzystującego energię. 

Nadto, dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w 
miejscu widocznym oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu wraz z 
broszurami lub z inną dokumentacją dostarczaną z tym produktem. 

Odnośnie do obowiązków związanych z reklamą lub promocją towaru lub usługi: 
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I. Art. 80 POŚ stwierdza, że reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinny 
zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do 
promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze.  

II. Według art. 80a ust. 2 POŚ, minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw środowiska, kierując się zapewnieniem konsumentom możliwości łatwej 
oceny cech produktu istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, może określić, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie zamieszczania w reklamie i materiałach 
promocyjnych informacji o produkcie, w tym: oznaczenie numeryczne pozwalające na 
identyfikację produktu lub grupy produktów oraz ich nazwy a także wymagania co do czytelności 
informacji o produkcie. 

III. Ustawa o energochłonności w art. 7 stanowi, że w przypadku, gdy dostawca lub dystrybutor 
reklamuje produkt wykorzystujący energię, w szczególności w postaci reklamy prasowej, 
elektronicznej, w programach radiowych lub telewizyjnych, lub w innych środkach komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), i zamieszcza w tej reklamie informacje o 
cenie tego produktu lub zużyciu przez niego energii, jest obowiązany zamieścić także informację 
o klasie efektywności energetycznej tego produktu. Przez reklamowanie, o którym mowa w 
ustawie o energochłonności, rozumie się informowanie o produkcie wykorzystującym energię lub 
zachęcanie do jego nabywania, mające na celu zwiększenie sprzedaży tego produktu. 

Nadto, szczególne zasady dotyczące informowania o produktach oraz ich reklamowania zawarte są w 
innych aktach normatywnych niebezpośrednio związanych z ochroną środowiska, ale mogących mieć 
na to zagadnienie pośredni wpływ, w tym m. in. w (i) ustawie z dnia 13 września 2002 r. o produktach 
biobójczych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 242) oraz (ii) ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). 

Wydaje się, że przytoczone powyżej przepisy świadczą o tym, że Polska zasadniczo prawidłowo 
transponowała art. 5 ust. 8 Konwencji, jednak wątpliwości może budzić ograniczony zakres 
przedmiotowy wymienionych wyżej rozporządzeń wydanych w związku z art. 167 POŚ, oraz brak 
innych rozporządzeń wykonawczych, o których mowa powyżej. 

 

2.3.8. Artykuł 5 ustęp9 Konwencji 

Zgodnie z art. 5 ust. 9 Konwencji, każda ze Stron podejmie kroki, aby sukcesywnie tworzyć, z 
uwzględnieniem procesów międzynarodowych, tam gdzie ma to zastosowanie, spójny, ogólnokrajowy 
system wykazów lub rejestrów zanieczyszczeń w postaci publicznie dostępnej skomputeryzowanej 
bazy danych zestawionych na podstawie ujednoliconych sprawozdań. Taki system może obejmować 
wprowadzanie, uwalnianie i przemieszczanie się określonego rodzaju substancji i produktów, 
wliczając w to wodę, energię i wykorzystane zasoby, z określonych rodzajów działalności do 
elementów środowiska i do miejsc ich oczyszczania lub składowania na danym terenie lub poza nim. 
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Przepis ten został prawidłowo transponowany. Na mocy art. 236a ust. 1 POŚ  utworzono Krajowy 
Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, będący elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. 
Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1, dalej: „Rozporządzenie 166/2006”). Zgodnie z art. 236aust. 2, rejestr 
jest prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Rozporządzenie wydane na 
podstawie art. 236b ust. 5 POŚ (tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w 
sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, Dz. 
U. Nr 141, poz. 1154) określa wzór formularza sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu 
obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów 
odpadów określonych w Rozporządzeniu 166/2006, oraz formę przedkładania i wymagane techniki 
przedkładania tego sprawozdania. 

 

2.4. Artykuł 6 Konwencji 
 

2.4.1. Artykuł 6 ustęp 1 Konwencji 

W myśl art. 6 ust. 1 Konwencji, każda ze Stron:  

a) będzie stosować postanowienia niniejszego artykułu w odniesieniu do decyzji o wydaniu 
pozwolenia na podjęcie planowanych przedsięwzięć wymienionych w załączniku I,  

b) będzie, zgodnie z jej prawem krajowym, stosować postanowienia niniejszego artykułu 
również do decyzji co do planowanych przedsięwzięć nieobjętych zakresem załącznika I do 
Konwencji, które mogą mieć znaczące oddziaływanie na środowisko. W tym celu Strony 
określą, czy takie proponowane przedsięwzięcie podlega tym postanowieniom, oraz  

c) może zdecydować, w indywidualnych przypadkach, jeśli prawo krajowe tak przewiduje, 
aby nie stosować postanowień niniejszego artykułu do planowanych przedsięwzięć 
służących celom obrony narodowej, jeśli uzna, iż zastosowanie ich mogłoby mieć 
szkodliwy wpływ na te cele. 

 

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku I Konwencji pokrywają się zasadniczo12 z listą 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zawartą w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), zaś te wchodzą w zakres zastosowania 
przepisów o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zawartych w UDIŚ, transponującej 
przepisy omawianego tu artykułu Konwencji. Art. 79. ust. 2 UDIŚ stanowi ponadto, że organ może, w 
drodze postanowienia, wyłączyć stosowanie przepisów działu o udziale społeczeństwa w ochronie 

                                                 
12Użyto tu słowa „zasadniczo”, bowiem załącznik nr I Konwencji nie zawiera tak precyzyjnego katalogu przedsięwzięć, jak 
ten zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) 
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środowiska w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych13, jeżeli 
zastosowanie tych przepisów mogłoby mieć niekorzystny wpływ na cele obronności i bezpieczeństwa 
państwa. Można zatem stwierdzić, że art. 6 ust. 1 Konwencji został prawidłowo transponowany. 

 

2.4.2. Artykuł 6 ustęp 2 Konwencji 

Artykuł 6 ust. 2 Konwencji stanowi, że zainteresowana społeczność będzie poinformowana, 
odpowiednio bądź poprzez publiczne ogłoszenie, bądź indywidualnie, na wczesnym etapie procedury 
podejmowania decyzji w sprawach dotyczących środowiska, i w sposób właściwy, terminowy i 
skuteczny, interalia, o:  

a) planowanym przedsięwzięciu i treści wniosku, na podstawie którego decyzja ma być 
podjęta,  

b) rodzaju możliwych rozstrzygnięć lub projekcie decyzji,  

c) władzy publicznej właściwej do wydania decyzji,  

d) przewidywanej procedurze, w tym również, w zakresie, w jakim jest to już wiadomo, 
dotyczącym:  

i. wszczęcia postępowania,  

ii. możliwości udziału społeczeństwa,  

iii. czasu i miejsca przewidywanej rozprawy publicznej,  

iv. określenia władzy publicznej, u której można uzyskać stosowne informacje, oraz 
miejsca, gdzie te informacje są wyłożone do wglądu,  

v. określenia właściwej władzy publicznej lub jakiegokolwiek innego organu 
publicznego, do których mogą być składane uwagi i zapytania, oraz terminów 
składania uwag i zapytań, oraz  

vi. określenia, jakie informacje dotyczące ochrony środowiska odnoszące się do 
planowanego przedsięwzięcia są dostępne, oraz  

e) fakcie, czy przedsięwzięcie podlega krajowemu lub transgranicznemu postępowaniu w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 UDIŚ, przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa 
organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje 
o: 

1. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  

2. wszczęciu postępowania;  

                                                 
13Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z 
późn. zm.) przez teren zamknięty należy rozumieć teren o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i 
bezpieczeństwo państwa, określony przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 
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3. przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;  

4. organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i 
dokonania uzgodnień;  

5. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w 
którym jest ona wyłożona do wglądu;  

6. możliwości składania uwag i wniosków; sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, 
wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania;  

7. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;  

8. terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa 
w art. 36 UDIŚ, jeżeli ma być ona przeprowadzona;  

9. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest 
prowadzone.  

W myśl art. 33 ust. 2 UDIŚ, do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:  

1. wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;  

2. wymagane przez przepisy: postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, 
stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i 
wniosków.  

Art. 6 ust. 2 Konwencji został zatem transponowany prawidłowo. 

 

2.4.3. Artykuł 6 ustęp 3 Konwencji 

Artykuł 6 ust. 3 Konwencji stanowi, że procedury umożliwiające udział społeczeństwa zawierać będą 
rozsądne ramy czasowe dla różnych etapów, które zapewnią dostateczny czas na poinformowanie 
społeczeństwa, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 2 Konwencji, i na przygotowanie się i efektywne 
uczestniczenie przez społeczeństwo w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska. 

 

Art. 33 ust. 1 UDIŚ zobowiązuje organ do podania stosownych informacji dotyczących planowanej 
decyzji wymagających udziału społeczeństwa do wiadomości publicznej bez zbędnej zwłoki. Przepis 
ten przewiduje również 21-dniowy termin składania wniosków i uwag do planowanej decyzji. 

Trzeba nadmienić w tym miejscu, że ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych(t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1136 z późn. zm., dalej: „ustawa o odpadach wydobywczych”) przewiduje 
szczególne przepisy dotyczące udziału społeczeństwa przy wydawaniu decyzji w sprawie zezwolenia 
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zgodnie z art. 15a ustawy o 
odpadach wydobywczych, przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych właściwy organ, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości, w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 11 UDIŚ, m. in. informacje o sposobie i miejscu składania uwag i 
wniosków, wskazując jednocześnie 14-dniowy(a nie 21-dniowy) termin ich składania. 
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Oceniając powyżej wskazane przepisy można skonstatować, że zastrzeżenia może budzić zarówno 14-
dniowy, jak i 21-dniowy termin przewidziany dla tego, by społeczeństwo mogło zapoznać się z 
niezbędną dokumentacją sprawy i złożyć wnioski i uwagi do planowanej inwestycji. O ile terminy te 
wydają się odpowiednie dla przedsięwzięć, dla których zgromadzono stosunkowo niewielką 
dokumentację, o tyle w przypadku dużych, skomplikowanych przedsięwzięć terminy te często 
okazują się zbyt krótkie, by można było dokonać analizy dokumentacji sprawy oraz sformułować na 
jej podstawie rozsądne uwagi. Jest to zadanie tym trudniejsze, gdy się weźmie pod uwagę to, że 
zapoznanie się z dokumentacją sprawy odbywa się z reguły tam, gdzie ta dokumentacja jest 
zgromadzona – może to zatem oznaczać, że, by zapoznać się z dokumentacją sprawy, osoba będzie 
musiała przemierzyć znaczną odległość albo wystąpić o przesłanie odpowiednich dokumentów, co z 
kolei zmniejsza możliwość złożenia odpowiednich uwag i wniosków w przewidzianym czasie. Dlatego 
też należy przyjąć, że sztywny 14 albo 21-dniowy termin, o którym mowa w art. 33 ust. UDIŚ oraz art. 
15a ustawy o odpadach wydobywczych, nie jest przykładem „rozsądnych ram czasowych”, 
wymaganych przez art. 6 ust. 3 Konwencji. Władze publiczne zdają się dostrzegać ten problem, 
ponieważ Nowelizacja UDIŚ przewiduje wydłużenie terminu przewidzianego w art. 33 ust. 1 UDIŚ do 
30 dni. Wypada jednak zaznaczyć – co wskazano też w załączniku nr 3 do Opracowania – że nawet 
termin 30 dni może okazać się dla niektórych przedsięwzięć i postępowań nieadekwatny, wobec 
czego zasadne by było, by termin 30 dni był terminem minimalnym, który organ prowadzący 
postępowanie mógłby w razie potrzeby wydłużyć.  

 

2.4.4. Artykuł 6 ustęp 4 Konwencji 

W myśl artykułu 6 ust. 4 Konwencji, każda ze Stron umożliwi udział społeczeństwa na tyle wcześnie, że 
wszystkie warianty będą jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny. 

 

Jak już zaznaczono w Opracowaniu, art. 33 ust. 1 UDIŚ zobowiązuje organ do podania stosownych 
informacji dotyczących planowanej decyzji wymagających udziału społeczeństwa  do wiadomości 
publicznej bez zbędnej zwłoki i przewiduje 21-dniowy termin składania wniosków i uwag do 
planowanej decyzji, zatem udział społeczeństwa odbywa się już na etapie planowania decyzji, przed 
jej wydaniem, jak tego wymaga Konwencja. 

 

2.4.5. Artykuł 6 ustęp 5 Konwencji 

Artykuł 6 ust. 5 Konwencji stanowi, że każda ze Stron powinna, tam gdzie ma to zastosowanie, 
zachęcać przyszłych wnioskodawców, aby jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na podjęcie 
planowanego przedsięwzięcia rozpoznali zasięg zainteresowanej społeczności, rozpoczęli dyskusję i 
udzielili informacji dotyczących celów planowanego przedsięwzięcia. 

 

W prawie polskim nie ma przepisów, które zobowiązywałyby lub zachęcały potencjalnych 
wnioskodawców do rozpoznania zasięgu zainteresowanej społeczności bądź do udzielania informacji 
o planowanym przedsięwzięciu. Konwencja w tym zakresie nie została transponowana. 
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2.4.6. Artykuł  6 ustęp 6 Konwencji 

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji, każda ze Stron zobowiąże właściwe władze publiczne do 
udostępnienia zainteresowanej społeczności wglądu, na wniosek, jeśli tak przewiduje prawo krajowe, 
bezpłatnie i natychmiast, jak tylko staną się dostępne, do wszystkich informacji, istotnych dla procesu 
podejmowania decyzji, o którym mowa w niniejszym artykule, a które są dostępne w trakcie 
procedury dotyczącej udziału społeczeństwa; nie narusza to prawa Stron do nieujawniania niektórych 
informacji zgodnie z artykułem 4 ustępy 3 i 4 Konwencji.  

Istotne informacje, udostępniane bez naruszenia postanowień artykułu 4, obejmują w szczególności:  

a) opis miejsca oraz fizycznej i technicznej charakterystyki planowanego przedsięwzięcia, 
wliczając w to oszacowanie spodziewanych odpadów i emisji, 

b) opis znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

c) opis przewidzianych środków zmierzających do zapobieżenia lub do redukcji tych 
oddziaływań, w tym emisji, 

d) streszczenie powyższego w języku nietechnicznym, 

e) zarys ważniejszych wariantów alternatywnych rozważanych przez wnioskodawcę, 

f) zgodnie z krajowym ustawodawstwem, ważniejsze raporty i opinie, będące w posiadaniu 
władzy publicznej w momencie, gdy zgodnie z ustępem 2 zainteresowana społeczność 
powinna być poinformowana. 

 

Trudno jest ocenić w pełni pozytywnie transpozycję art. 6 ust. 6 Konwencji. Art. 33 ust. 1 pkt. 5 UDIŚ 
przewiduje, co prawda, możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu, w 
którym jest ona wyłożona do wglądu oraz obowiązek organu podania do publicznej wiadomości 
informacji o takiej możliwości oraz miejscu, w którym dokumentacja jest udostępniona do wglądu, 
jednak do niezbędnej dokumentacji, o której mowa w tym przepisie, art. 33 ust. 2 UDIŚ zalicza 
jedynie wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami oraz wymagane przez przepisy: 
(i) postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, oraz (ii) stanowiska innych organów, jeżeli 
stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. 

Analogiczny przepis znajduje się w art. 15a ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych, zgodnie z 
którym do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa wyżej, należą:  

1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych wraz z wymaganymi dokumentami;  

2. decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi; 

3. wymagane przez przepisy: 

a. postanowienia organu właściwego do wydania decyzji; 

b. inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 
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Porównanie art. 33 ust. 2 UDIŚ oraz art. 15a ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych pokazuje 
wyraźnie, że o ile katalog zawarty w art. 15a ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych jest otwarty 
(przez użycie słów „inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy”) o tyle 
art. 33 ust. 2 UDIŚ jest katalogiem zamkniętym.  

Jest oczywiście możliwe, że w praktyce wymagane przez art. 6 ust. 6 Konwencji istotne informacje 
zawarte zostaną w wymienionych przez art. 33 ust. 2 UDIŚ dokumentach, jednak nie jest to expressis 
verbis zapewnione.  

 

2.4.7. Artykuł 6 ustęp7 Konwencji 

Art. 6 ust. 7 Konwencji stanowi, że procedury dotyczące udziału społeczeństwa będą pozwalać 
społeczeństwu na składanie, w formie pisemnej lub, jeśli ma to zastosowanie, na rozprawie publicznej 
lub przesłuchaniu z udziałem wnioskodawcy, wszelkich uwag, informacji, analiz i opinii, które uważa 
ono za odnoszące się do planowanego przedsięwzięcia. 

 

Przepis ten został transponowany prawidłowo. Art. 34 UDIŚ zapewnia możliwość wnoszenia uwag i 
wniosków zarówno w formie pisemnej, jak i ustnie do protokołu, a także za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.  

Ponadto, w myśl art. 36 UDIŚ, organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę 
administracyjną otwartą dla społeczeństwa. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepis art. 91 
§ 3 KPA, który stanowi, że jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, 
uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi 
administracji publicznej, należy o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze 
obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.  

 

2.4.8. Artykuł 6 ustęp 8 Konwencji 

W myśl art. 6 ust. 8 Konwencji, każda ze Stron zapewni, że w decyzjach będą należycie uwzględnione 
rezultaty uzyskane w wyniku udziału społeczeństwa. 

 

Art. 37 UDIŚ zobowiązuje organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 
społeczeństwa do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do podania w uzasadnieniu decyzji informacji o 
udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.  

Dodatkowo, na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 1 UDIŚ, jeżeli została przeprowadzona ocena 
oddziaływania na środowisko, uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie 
od wymagań wynikających z przepisów KPA, powinno zawierać m.in. informacje o przeprowadzonym 
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod 
uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa. 
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Należy zatem ocenić transpozycję art. 6 ust. 8 Konwencji do krajowego porządku prawnego jako 
formalnie prawidłową. 

Nie można jednak nie dostrzec, że niektóre rozwiązania zawarte w ustawach szczególnych mogą mieć 
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rozwiązań służących wdrożeniu Konwencji w zakresie jej 
art. 6 ust. 8. Należy bowiem spostrzec, że może w praktyce nie być możliwe należyte rozpatrzenie i 
uwzględnienie rezultatów uzyskanych w wyniku udziału społeczeństwa, jeżeli termin na wydanie: 

1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wynosi: 

a.  45 dni od dnia złożenia wniosku, jak przewiduje:  

i.  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. r. o przygotowaniu i realizacji 
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 z późn zm., dalej: „ustawa o 
inwestycjach jądrowych”); 

ii.  art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 966 z późn. zm., dalej: „ustawa przeciwpowodziowa”); 

iii.  art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 
2014 r., poz. 1501 z późn. zm., dalej: „ustawa o LNG w Świnoujściu”; 

b. miesiąc od dnia złożenia wniosku, jak przewiduje art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych. (Dz. U. poz. 1265, dalej: „ustawa o sieciach przesyłowych”); 

2. decyzji o: 

a. pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu wynosi miesiąc od dnia złożenia wniosku 
(art. 15 ust. 4 w zw. z art. 7 ustawy o LNG w Świnoujściu); 

b. zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wynosi 90 dni od dnia złożenia wniosku (art. 
11h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn zm., 
dalej: „ustawa o drogach”)); 

c. zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego wynosi 95 dni 
od dnia złożenia wniosku (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. 
U. z 2009 r., Nr 42, poz. 340 z późn zm., dalej: „ustawa o lotnisku użytku publicznego”); 

d. pozwoleniu na realizację inwestycji wynosi 90 dni od dnia złożenia wniosku (art. 12 ust. 1 
ustawy przeciwpowodziowej); 

e. pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wynosi 
miesiąc od dnia złożenia wniosku (art. 6 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 4 ustawy o sieciach 
przesyłowych). 
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Trzeba jednak skonstatować, że możliwe negatywne skutki określenia terminu na wydanie wyżej 
wymienionych decyzji mogą być złagodzone tym, że w każdej z wymienionych wyżej ustaw uczyniono 
zastrzeżenie, że do wskazanego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 
do dokonania określonych czynności, przez co należy rozumieć również czynności określone w UDIŚ, 
mające na celu zapewnienie społeczeństwu udział w podejmowaniu decyzji.14 

 

2.4.9. Artykuł 6 ustęp9 Konwencji 

Zgodnie z art. 6 ust. 9 Konwencji, każda ze Stron zapewni, że gdy tylko decyzja zostanie podjęta przez 
władzę publiczną, społeczeństwo zostanie niezwłocznie o niej poinformowane, zgodnie z 
odpowiednimi procedurami. Każda ze Stron udostępni społeczeństwu sentencję decyzji wraz z 
przesłankami i ustaleniami, na których oparto decyzję. 

 

Transpozycja powyższego przepisu budzi zastrzeżenia. Art. 38 UDIŚ zobowiązuje co prawda organ 
właściwy do wydania decyzji do podania do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o 
możliwościach zapoznania się z jej treścią, jednak nie stwierdza, że ma to nastąpić niezwłocznie.  

Nadmienić warto w tym miejscu, że jeżeli z treścią decyzji chce się zapoznać podmiot, który nie jest 
stroną postępowania administracyjnego, to będzie on zmuszony wystąpić do właściwego organu z 
wnioskiem o udostępnienie decyzji w trybie dostępu do informacji o środowisku, na warunkach 
określonych w UDIŚ i omówionych w Opracowaniu (tj. po złożeniu wniosku i upływie stosownego 
terminu). 

 

2.4.10.  Artykuł 6 ustęp 10 Konwencji 

Artykuł 6 ust. 10 Konwencji stanowi, że każda ze Stron zapewni, że kiedy władza publiczna zmienia lub 
uaktualnia warunki prowadzenia przedsięwzięć, o których mowa w art.6 ust. 1 Konwencji, 
postanowienia ustępów od 2 do 9 art. 6 Konwencji będą stosowane mutatis mutandis15 i gdzie będzie 
to miało zastosowanie. 

 

Z art. 33 ust 1 UDIŚ wynika, że omówione w poprzedzających uwagach przepisy dotyczące 
podejmowania decyzji wymagających udziału społeczeństwa stosuje się również w przypadku zmian 
takich decyzji. Można zatem transpozycję art. 6 ust. 10 uznać za zadowalającą. 

 

2.4.11.  Artykuł 6 ustęp 11 Konwencji 

W myśl art. 6 ust. 11 Konwencji, każda ze Stron będzie, w ramach swojego prawa krajowego, w miarę 
możliwości odpowiednio stosować postanowienia niniejszego artykułu w odniesieniu do decyzji o 

                                                 
14Podobne rozwiązanie zawarte jest w ustawie o GMO, z tym że w ustawie tej wyraźnie jest stwierdzone, że terminy na 
wydanie określonych w niej decyzji przedłuża się o okres konsultacji wymaganych na podstawie przepisów UDIŚ. 
15Tzn. „zmieniając to, co powinno być zmienione, uwzględniając istniejące różnice” - http://sjp.pwn.pl/szukaj/mutatis-
mutandis.html 
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wydaniu pozwolenia na zamierzone uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do 
środowiska. 

 

Przepis ten został transponowany prawidłowo. Zgodnie z art. 14 ustawy GMO, postępowania o 
wydanie zgody na zamknięte użycie GMM, zamknięte użycie GMO lub zamierzone uwolnienie GMO 
do środowiska oraz zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej lub wprowadzenie do 
obrotu produktu GMO, prowadzi się przy zapewnieniu udziału społeczeństwa w trybie i na zasadach 
określonych w UDIŚ. 

 

2.5. Artykuł 7 Konwencji 

Zgodnie z art. 7 Konwencji, 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 
konwencji. 

Każda ze Stron dołoży starań, aby w odpowiednim zakresie przewidzieć możliwości udziału 
społeczeństwa w przygotowywaniu wytycznych polityki mających znaczenie dla środowiska. 

 

Artykuł 7 Konwencji odnosi się do 3 rodzajów dokumentów, których tworzenie wymaga udziału 
społeczeństwa, tj. do: 

1. planów mających znaczenie dla środowiska; 

2. programów mających znaczenie dla środowiska; 

3. wytycznych polityki mających znaczenie dla środowiska. 

Żadne z powyższych pojęć nie zostało w treści Konwencji zdefiniowane, wobec czego należy przyjąć, 
że chodzi o wszelkie akty o charakterze innym niż rozstrzygnięcie indywidualne, odnoszące się do 
konkretnej inwestycji wpływającej na środowisko, które jednocześnie nie są aktami zawierającymi 
wiążące przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym, o których mowa w art. 8 Konwencji 
(zob. np. str. 59 – 64 dokumentu pt. „Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee 
2004 – 201116”). 

W ustawodawstwie polskim przepisy umożliwiające społeczeństwu udział w opracowaniu 
dokumentów zostały zawarte w rozdziale 3 UDIŚ. 

W myśl art. 30 UDIŚ, organy administracji właściwe do opracowania projektów dokumentów, w 
przypadku których przepisy UDIŚ lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału 
społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed przyjęciem tych 
dokumentów lub ich zmianą. 

                                                 
16http://www.unece.org/?id=31320 
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Przez dokumenty, o których tu mowa, należy rozumieć m. in. to, co w Konwencji zostało nazwane 
planem, programem lub wytycznymi polityki mającymi znaczenie dla środowiska. Są to dokumenty o 
różnym charakterze, których wspólną cechą jest to, że mają one charakter generalny i abstrakcyjny 
(w przeciwieństwie do decyzji, które są środkami o charakterze indywidualnym i konkretnym), i które 
kształtują parametry przyszłej indywidualnej decyzji odnoszącej się do konkretnego przedsięwzięcia 
lub inaczej wpływają znacząco na środowisko. Chodzi tu między innymi o te dokumenty, których 
projekty zgodnie z art. 46 UDIŚ wymagają przeprowadzenia tzw. strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, tj.: 

1. koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz 
strategię rozwoju regionalnego; 

2. politykę, strategię, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez 
organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

3. politykę, strategię, plany lub programy inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja 
może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one 
bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 

Należy jednak tu spostrzec, że zgodnie z art. 7 Konwencji udział społeczeństwa musi zostać 
zapewniony w procesie przygotowywania planów, programów i wytycznych polityki „mających 
znaczenie dla środowiska”, która to kategoria w sposób oczywisty obejmuje swoim zakresem nie 
tylko dokumenty, dla których w myśl UDIŚ wymagana jest strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko, ale wszelkie dokumenty „mające znaczenie dla środowiska”. Ewentualne ograniczenie 
udziału społeczeństwa tylko do tych dokumentów, które wymagają przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, byłoby nieprawidłowe, bowiem takie działanie niezgodnie z art. 
7 Konwencji ograniczyłoby udział społeczeństwa do dokumentów enumeratywnie wymienionych w 
art. 46 pkt 1 UDIŚ albo dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub też dokumentów, których realizacja może 
spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub na środowisko. Na ten problem 
wskazano w Instrukcji implementacji Konwencji, w której stwierdzono, że “Artykuł 7 odnosi się do 
planów, programów i wytycznych polityki >>mających znaczenie dla środowiska<<, podczas gdy 
Protokół SEA17 oraz Dyrektywa18 opierają się na węższym pojęciu >>potencjału powodowania 
znaczącego wpływu na środowisko<<. (…) Artykuł 7 nie przewiduje żadnego testu >>istotności<< albo 
>>potencjału<< ani żadnej procedury lub kryterium dla oceny. Zasada jest prosta: każdy plan, 
program lub wytyczna polityki >>mająca znaczenie dla środowiska<< podlega Konwencji.”19 

                                                 
17Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na 
środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 308, str. 35). 
18 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko (Dz. U. UE. L. z 2001 r. Nr 197, str. 30). 
19 Str. 175 Instrukcji Implementacji Konwencji. 
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W tym kontekście wskazać można, że dla dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 
zastosowanie  znajdą zasady ujęte w Rozdziale 3 Dziale 1 i 3 UDIŚ, określające sposób zapewnienia 
udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. 

I tak, zgodnie z art. 39 UDIŚ, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 
społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o: 

1. przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; 

2. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w 
którym jest ona wyłożona do wglądu; 

3. możliwości składania uwag i wniosków; 

4. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-
dniowy20 termin ich składania; 

5. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 

6. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest 
prowadzone. 

Wypada tu przywołać uwagi uczynione przez K. Gruszeckiego w jego komentarzu do art. 39 UDIŚ21. 
Porównując art. 39 ust. 1 UDIŚ do art. 33 ust. 1 UDIŚ stwierdził on, że „Po pierwsze, w rozwiązaniu 
tym jest mowa tylko o dokumentach, a nie o ich zmianie w trakcie opracowywania, z czego można 
wyprowadzić wniosek, że ewentualna zmiana takiego dokumentu nie musi mieć miejsca przy udziale 
społeczeństwa.” Zdaniem komentatora takie stwierdzenie byłoby zbyt daleko idące, bowiem 
faktyczną konsekwencją jego przyjęcia byłoby uznanie, że udział społeczeństwa w opracowywaniu 
dokumentów byłby iluzoryczny. Można przychylić się do powyższego poglądu komentatora, jednak 
nie można nie zauważyć jednocześnie, że w polskim systemie prawnym obowiązują dwie zasady 
pozwalające na mniej optymistyczny pogląd w tym przedmiocie: 

1. organy administracji publicznej obowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa; 

2. wyjątki należy interpretować zawężająco. 

W chwili obecnej można zasadnie twierdzić, że nie istnieje podstawa prawna dla tego, by zapewnić 
udział społeczeństwa w postępowaniu obejmującym zmianę dokumentu. 

Postępowanie wymagające udziału społeczeństwa jest postępowaniem wyjątkowym – regułą jest 
postępowanie w trybie „zwykłym”, niewymagającym udziału społeczeństwa.  

Powyższe dwie konstatacje prowadzą do wniosku, że jakkolwiek jest działaniem „prospołecznym” i 
„prokonwencyjnym” umożliwienie społeczeństwu udziału w postępowaniu obejmującym zmianę 
dokumentu w trakcie jego opracowywania, to jest to działanie, które może być podatne na zarzut 
braku podstawy prawnej.  

Ponadto, zdaniem komentatora, „(…) w art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy [UDIŚ] określono – w 
przeciwieństwie do przepisów dotyczących decyzji – że termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 

                                                 
20Po wejściu w życie Nowelizacji UDIŚ termin ten wynosić będzie 30 dni. 
21Gruszecki, Krzysztof. Art. 39. w: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko. Komentarz, wyd. II. System Informacji Prawnej LEX, 2013. 
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co najmniej 21 dni. Oznacza to, że organ administracji ma w tym zakresie pewną swobodę i przy 
ustalaniu terminu wnoszenia uwag i wniosków musi pamiętać jedynie o tym, że nie może on być 
krótszy niż wynikający z art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy [UDIŚ], a w przypadku dokumentów 
skomplikowanych, wymagających pogłębionej analizy, powinien zostać wydłużony.” 

Dalsze przepisy rozdziału 3 UDIŚ określają, w jaki sposób można wnosić uwagi i wnioski do projektu 
dokumentu, oraz jak te uwagi i wnioski są rozpatrywane. 

W myśl art. 40 UDIŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1. w formie pisemnej; 
2. ustnie do protokołu; 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym. 

Zgodnie z art. 42 UDIŚ, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 
społeczeństwa: 

1. rozpatruje uwagi i wnioski; 
2. dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w 
jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 
społeczeństwa. 

W myśl art. 43 UDIŚ, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 
podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się 
z jego treścią oraz: 

1. uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 UDIŚ; 
2. podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 UDIŚ - w przypadku dokumentów, o 

których mowa w art. 46 i 47 UDIŚ. 

Wypada w tym miejscu nadmienić, że zgodnie z art. 54 ust. 3 UDIŚ szczególne zasady obowiązują w 
zakresie zapewnienia społeczeństwu możliwości wnoszenia uwag i wniosków do projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin. Zastosowanie w tym przypadku znajdą odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2012 r. poz. 647, z późn. zm.), tj. przede wszystkim przepisy zawarte w jej rozdziale 2, które 
przewidują m. in., że wójt, burmistrz albo prezydent miasta: 

1. ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określając formę, 
miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium lub miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2. ogłasza w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium lub miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 
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dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu oraz publikuje 
na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w 
tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium lub planu 
rozwiązaniami; 

3. w przypadki studium - wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 2, termin, w którym 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia 
zakończenia okresu wyłożenia studium; 

4. w przypadku planu - wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych 
uzgodnień oraz ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do 
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co 
najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w 
projekcie planu rozwiązaniami; 

5. wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 4, termin, w którym osoby fizyczne i 
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu 
wyłożenia projektu planu. 

Wydaje się, że termin 21 dni i 14 dni jest zbyt krótki, by można go było uznać za określający 
„rozsądne ramy czasowe” do wniesienia uwag odpowiednio do studium oraz planu. Jest to uwaga 
tym bardziej zasadna, gdy się zważy, że: 

1. po pierwsze, już w chwili obecnej UDIŚ przewiduje 21-dniowy termin na złożenie uwag i 
wniosków do dokumentów wymagających udziału społeczeństwa, toteż termin 14 
dniowy dla złożenia uwag do planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się zbyt 
krótki; 

2. po drugie, Nowelizacja UDIŚ przewiduje wydłużenie terminu na złożenie uwag i 
wniosków do decyzji wymagających udziału społeczeństwa z 21 dni do 30 dni. Nie jest 
zatem zrozumiałe, dlaczego „rozsądne ramy czasowe” w przypadku decyzji należy 
rozumieć jako 30 dni, a w przypadku niekiedy znacznie bardziej skomplikowanych 
studiów i planów zagospodarowania przestrzennego należy się zadowolić terminem 21 
dni, a nawet 14 dni.22 

 

2.6. Artykuł 8 Konwencji 

Zgodnie z art. 8 Konwencji, każda ze Stron będzie starać się promować rzeczywisty udział 
społeczeństwa, na odpowiednim etapie i gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe, w 
przygotowywaniu przez władze publiczne przepisów wykonawczych i innych powszechnie 
obowiązujących aktów normatywnych, które mogą mieć znaczące oddziaływanie na środowisko. W 
tym celu podjęte być powinny następujące kroki: 
                                                 
22 Wypada w tym miejscu spostrzec, że Nowelizacja UDIŚ nie dotyczy przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) 
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a) ramy czasowe umożliwiające rzeczywiste uczestnictwo powinny być ustalone, 

b) projekty aktów powinny być opublikowane lub w inny sposób dostępne publicznie, oraz 

c) społeczeństwo powinno mieć możliwość zgłaszania uwag, bezpośrednio lub poprzez 
reprezentatywne ciała opiniodawcze. 

Rezultaty udziału społeczeństwa brane będą pod uwagę tak dalece, jak to jest możliwe. 

 

Artykuł 8 Konwencji wydaje się odnosić do wszelkiego rodzaju aktów normatywnych o charakterze 
powszechnie obowiązującym, tj. nie do aktów indywidualnych i konkretnych (takich jak decyzje). 
Istotne jest przy tym to, że norma wynikająca z art. 8 Konwencji obejmuje akty normatywne wydane 
na jakimkolwiek szczeblu władzy publicznej, tj. w realiach polskich zarówno na szczeblu 
samorządowym, jak i centralnym. 

Szczegółowe zasady normujące udział społeczeństwa w tworzeniu dokumentów „rządowych” zostały 
określone w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(dalej: „ustawa o działalności lobbingowej”) oraz wydanych na jej podstawie dwóch 
rozporządzeniach wykonawczych, tj.: 

1. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania 
zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń 
projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080); 

2. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania 
publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń (Dz. U. Nr 30, poz. 207). 

Ustawa o działalności lobbingowej nakłada na Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz 
ministrów obowiązek: 

1. prowadzenia wykazów prac legislacyjnych, obejmujących odpowiednio: 

a. projekty założeń projektów ustaw; 

b. projekty ustaw; 

c. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub ministrów; 

2. udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej projektów założeń projektów ustaw, 
projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń z chwilą przekazania projektów do 
uzgodnień z członkami Rady Ministrów, jak również udostępnienia wszelkich 
dokumentów dotyczących prac nad projektem23; 

                                                 
23 Spurek, Sylwia. Art. 5. w: Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Komentarz. System Informacji Prawnej 
LEX, 2015. „Ustawa nie precyzuje, na stronach podmiotowych BIP którego organu należy udostępnić dany projekt. W 2011 r. 
przyjęto zasadę, że wszystkie projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń (Rady Ministrów, 
Prezesa Rady Ministrów i ministrów) będą dostępne w systemie elektronicznym „Rządowy Proces Legislacyjny”, 
prowadzonym przez Rządowe Centrum Legislacji. Tłumaczono to potrzebą zebrania i udostępnienia w jednym miejscu 
projektów tych trzech kategorii dokumentów rządowych oraz że zapewni to szybki i czytelny dostęp do informacji o niemal 
całym procesie legislacyjnym. W ten sposób „wszystkie projekty dokumentów rządowych, które będą ujęte w wykazie, 
zostaną udostępnione pod jednym adresem internetowym BIP – Rządowego Procesu Legislacyjnego.” (Uzasadnienie do 
rządowego projektu..., dostęp 23.09.2014).” 
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3. ogólne zasady zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu 
ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia; 

4. ogólne zasady przeprowadzenia wysłuchania publicznego dotyczącego projektu ustawy 
lub rozporządzenia. 

Przepisy ustawy o działalności lobbingowej uzupełnione są w znacznym stopniu przepisami uchwały 
Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 
r. poz. 979, dalej: „Regulamin”). Zgodnie z § 21 Regulaminu postępowanie z projektami dokumentów 
rządowych obejmuje m. in. konsultacje publiczne, przy czym zgodnie z § 36 ust. 1 Regulaminu, organ 
wnioskujący24, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub 
projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz 
przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia 
projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub 
innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, 
uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez 
Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy. 

Stosownie zaś do § 40 Regulaminu, organ wnioskujący, kierując projekt dokumentu rządowego do 
konsultacji publicznych, wskazuje termin do zajęcia stanowiska. 

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. 

Organ wnioskujący ma jednak ograniczoną swobodę wskazania terminu do zajęcia stanowiska w 
ramach konsultacji społecznych, bowiem: 

1. 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 (§ 40 ust. 3 Regulaminu); 

2. w przypadku projektu założeń projektu ustawy – wyznaczenie terminu krótszego niż 14 
dni od udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia (§ 107 Regulaminu); 

3. w przypadku projektu ustawy opracowanego na podstawie założeń projektu ustawy albo 
bez uprzedniego przyjęcia założeń – wyznaczenie terminu krótszego niż 21 dni od 
udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia (§ 120 ust. 1 oraz § 129 
Regulaminu); 

4. w przypadku projektu rozporządzenia Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów 
wyznaczenie terminu krótszego niż 10 dni od udostępnienia projektu do zajęcia 

                                                 
24 Zgodnie z § 20 Regulaminu, organem wnioskującym jest: 

1. członek Rady Ministrów, stosownie do zakresu swojej właściwości, 
2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
3. inny podmiot, jeżeli: 

a. został upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów, 
b. upoważnienie do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub 

opiniowania oraz wnoszenia do rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego wynika z przepisów 
odrębnych, w szczególności upoważniony w tym zakresie pełnomocnik Rządu. 
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stanowiska w ramach konsultacji społecznych wymaga szczegółowego uzasadnienia (§ 
133 Regulaminu); 

5. w przypadku projektu rozporządzenia ministra, wyznaczenie terminu krótszego niż 10 dni 
od udostępnienia projektu do zajęcia stanowiska w ramach konsultacji publicznych 
wymaga szczegółowego uzasadnienia (§ 142 ust. 1 Regulaminu). 

Z powyższego wynika, że termin na konsultacje społeczne w przypadku projektu założeń projektu 
ustawy oraz projektu rozporządzenia może być – co do zasady – krótszy niż termin 21 dniowy 
przewidziany w UDIŚ dla zgłaszania uwag i wniosków do projektów dokumentów wymagających 
udziału społeczeństwa, co można uznać za termin formalnie nieodpowiadający Konwencyjnemu 
wymogowi zapewnienia „ram czasowych umożliwiających [społeczeństwu] rzeczywiste 
uczestnictwo”. 

W odniesieniu do komisyjnych i poselskich projektów ustaw, w stosunku do których nie 
przeprowadzono konsultacji, zgodnie z art. 34 ust. 3 zd. 2 Regulaminu Sejmu25, Marszałek Sejmu 
przed skierowaniem do pierwszego czytania kieruje projekt do konsultacji w trybie i na zasadach 
określonych w odrębnych ustawach. 

Z kolei w odniesieniu do senackich projektów ustaw, zgodnie z art. 79a ust. 1 uchwały Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu. (t.j. M. P. z 2015 r. poz. 805, 
dalej: „Regulamin Senatu”) przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu zwraca się o 
przedstawienie opinii o projekcie ustawy do właściwych instytucji lub organizacji, jeżeli obowiązek 
zasięgnięcia takich opinii wynika z przepisów ustawy lub prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 79 
ust. 2 Regulaminu Senatu, projekt ustawy poddaje się konsultacjom społecznym z wykorzystaniem 
senackiej strony internetowej. Z kolei stosownie do art. 79 ust. 3 Regulaminu Senatu, przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej wyznacza termin przedstawienia rzeczonych opinii oraz uwag w ramach 
konsultacji społecznych, umożliwiający ich uwzględnienie w trakcie pierwszego czytania projektu 
ustawy. 

Relacja omawianych tu przepisów, tj. tych zawartych w UDIŚ, Ustawie o działalności lobbingowej, 
Regulaminie, Regulaminie Sejmu oraz Regulaminie Senatu, nie jest do końca jasna. Nie można 
bowiem jednoznacznie stwierdzić, czy lub kiedy akty normatywne, które podlegają procedurze 
przewidzianej w Ustawie o działalności lobbingowej (uzupełnionej przepisami Regulaminu), 
Regulaminu Sejmu lub Regulaminu Senatu podlegają również przepisom UDIŚ w zakresie warunków 
oraz trybu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z praktycznego 
punktu widzenia oznacza to, że nie jest jasne, czy i kiedy projekt aktu normatywnego sporządzonego 
na szczeblu centralnym (przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów lub inny podmiot) 
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oraz czy udział 
społeczny powinien zostać przeprowadzony w każdym przypadku z uwzględnieniem zasad 
określonych w Ustawie o działalności lobbingowej, Regulaminu, Regulaminu Sejmu, Regulaminu 
Senatu, czy też na zasadach określonych w UDIŚ wówczas, gdy akt normatywny wyznacza ramy dla 

                                                 
25 Zgodnie z art. 34 ust. 2 Regulaminu Sejmu, „Uzasadnienie [projektu ustawy] powinno przedstawiać również wyniki 
przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek 
zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy. W wypadku komisyjnych i poselskich projektów ustaw, w stosunku do 
których nie przeprowadzono konsultacji, Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania kieruje projekt do 
konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.” 
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późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, albo gdy może 
on spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on bezpośrednio 
związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, albo w inny znaczący sposób 
wpływa na środowisko. 

Na problemy z tym związane wskazała m. in. Fundacja Greenmind w trakcie konsultacji społecznych 
dotyczących Nowelizacji UDIŚ. Odnosząc się do uwagi Fundacji Greenmind w tym zakresie, Minister 
Środowiska uznał ją za niezasadną, stwierdzając, że „w przypadku dokumentów mogących mieć 
znaczący wpływ na środowisko w myśl obecnych zapisów ustawy ooś [UDIŚ] powinna być 
prowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której prowadzone są 
minimum 21 dniowe konsultacje społeczne. W uzasadnionych przypadkach procedura ta dotyczy 
także aktów normatywnych.” Minister Środowiska nie wyjaśnił, jakie są „uzasadnione przypadki”, w 
których strategiczna ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest także dla aktów 
normatywnych.  

Z kolei procedura opracowywania i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych na szczeblu 
samorządowym określają przepisy ustrojowe dotyczące poszczególnych szczebli samorządu 
terytorialnego, tj.: 

1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 
późn. zm., dalej: „u.s.g.”); 

2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1445, dalej: „u.s.p.”); 

3. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1392, dalej: „u.s.w.”) 

oraz ustaw szczególnych zapewniających udział społeczeństwa w tej procedurze – przykładem takiej 
ustawy jest POŚ, która w art. 91 ust. 9 wymaga, by zarząd województwa, zgodnie z przepisami UDIŚ, 
zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie 
programu ochrony powietrza. To zaś oznacza, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 UDIŚ zarząd 
województwa powinien wskazać jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin składania uwag i 
wniosków przez społeczeństwo. 

Powyższe uwagi pozwalają skonstatować, że mogą wystąpić wątpliwości co do zapewnienia 
społeczeństwu rzeczywistego udziału w przygotowywaniu przez władze publiczne przepisów 
wykonawczych i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych, które mogą mieć 
znaczące oddziaływanie na środowisko. Chodzi tu przede wszystkim o wyznaczenie adekwatnego 
czasu dla zgłaszania uwag i wniosków w ramach konsultacji publicznych. 

 

2.7. Artykuł 9 Konwencji  
Stosownie do art. 9 Konwencji: 

1. Każda ze Stron zapewni, w ramach krajowego porządku prawnego, że każda osoba, która stwierdzi, 
że jej żądanie udostępnienia informacji zgodnie z postanowieniami artykułu 4 pozostało 
nierozpatrzone, niesłusznie odrzucone w całości lub w części, załatwione nieodpowiednio lub w inny 
sposób potraktowane niezgodnie z postanowieniami tego artykułu, będzie miała dostęp do procedury 
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odwoławczej przed sądem lub innym niezależnym i bezstronnym organem powołanym z mocy 
ustawy. 

W sytuacji gdy Strona zapewni takie odwołanie do sądu, umożliwi też takiej osobie dostęp do szybkiej 
procedury prawnej, bezpłatnej lub niedrogiej, umożliwiającej ponowne rozpatrzenie sprawy przez 
władzę publiczną lub rewizję przez niezależny i bezstronny organ inny niż sąd. 

Ostateczne rozstrzygnięcia regulowane art. 9 ust. 1 Konwencji są wiążące dla władzy publicznej 
posiadającej informacje. Uzasadnienie podaje się pisemnie, przynajmniej wtedy, gdy odmawia się 
dostępu do informacji na mocy tego ustępu. 

2. Każda ze Stron zapewni, w ramach krajowego porządku prawnego, że członkowie zainteresowanej 
społeczności: 

a) mający wystarczający interes lub, alternatywnie, 

b) powołujący się na naruszenie uprawnień, jeśli przepisy postępowania administracyjnego 
Strony wymagają tego jako przesłanki, 

mają dostęp do procedury odwoławczej przed sądem lub innym niezależnym i bezstronnym organem 
powołanym z mocy ustawy, dla kwestionowania legalności z przyczyn merytorycznych lub formalnych 
każdej decyzji, działania lub zaniechania w sprawach regulowanych postanowieniami artykułu 6 
Konwencji oraz, jeśli przewiduje tak prawo krajowe i z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 poniżej, innych 
postanowień Konwencji. 

Określenie tego, co stanowi wystarczający interes oraz naruszenie uprawnień, następuje zgodnie z 
wymaganiami prawa krajowego i stosownie do celu, jakim jest przyznanie zainteresowanej 
społeczności szerokiego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w zakresie określonym Konwencją. Dla 
osiągnięcia tego, interes organizacji pozarządowej spełniającej wymagania, o których mowa w 
artykule 2 ust. 5, uważa się za wystarczający w rozumieniu litery a). Taką organizację uważa się 
również za posiadającą uprawnienia mogące być przedmiotem naruszeń w rozumieniu litery b). 

Postanowienia art. 9 ust. 2 Konwencji nie wykluczają możliwości istnienia procedury odwoławczej 
przed organem administracyjnym i nie mają wpływu na obowiązek wyczerpania administracyjnych 
procedur odwoławczych przed skorzystaniem z sądowej procedury odwoławczej, jeżeli taki obowiązek 
jest przewidziany w prawie krajowym. 

3. Dodatkowo i bez naruszania postanowień odnoszących się do procedur odwoławczych, o których 
mowa w ust. 1 i 2, każda ze Stron zapewni, że członkowie społeczeństwa spełniający wymagania, o ile 
takie istnieją, określone w prawie krajowym, będą mieli dostęp do administracyjnej lub sądowej 
procedury umożliwiającej kwestionowanie działań lub zaniechań osób prywatnych lub władz 
publicznych naruszających postanowienia jej prawa krajowego w dziedzinie środowiska. 

4. Dodatkowo i bez naruszania postanowień art. 9 ust. 1, procedury, o których mowa w art. 9 ust. 1, 2 
i 3 Konwencji, przewidywać będą odpowiednie i prawnie skuteczne środki zaradcze, włączając w to, 
jeśli okaże się to potrzebne, wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania, oraz będą 
bezstronne, oparte na zasadzie równości, terminowe i niedyskryminacyjne ze względu na koszty. 
Rozstrzygnięcia regulowane niniejszym artykułem przedstawia się lub dokumentuje w formie 
pisemnej. Rozstrzygnięcia sądów i, gdziekolwiek to możliwe, innych organów są publicznie dostępne. 
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5. Dla wsparcia realizacji postanowień artykułu 9 Konwencji każda ze Stron zapewni poinformowanie 
społeczeństwa o dostępie do administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych oraz rozważy 
stworzenie odpowiedniego mechanizmu udzielania pomocy, aby zlikwidować lub zredukować 
finansowe i inne ograniczenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 

 

Artykuł 9 Konwencji nakłada na Państwo obowiązki w zakresie zapewnienia dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w odniesieniu do dwojakiego rodzaju problemów, tj.: 

1. problemów z dostępem do informacji o środowisku; 

2. problemów związanych z merytorycznymi lub formalnymi aspektami decyzji, działań lub 
zaniechań w sprawach regulowanych postanowieniami artykułu 6 Konwencji oraz, jeśli 
przewiduje tak prawo krajowe i z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 Konwencji, innych jej 
postanowień. 

 

2.7.1. Artykuł 9 ustęp 1 Konwencji 

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku następuje w drodze decyzji. Oznacza to, że 
rozstrzygnięcie odmawiające udostępnienia informacji o środowisku podlega zaskarżeniu na 
zasadach określonych w KPA, a następnie – w przypadku decyzji ostatecznej – na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: „PPSA”) ze szczególnymi zasadami 
wynikającymi z art. 20 ust. 2 i 3 UDIŚ. 

Na zasadach określonych w KPA oraz PPSA może zostać zaskarżona również bezczynność lub 
przewlekłe postępowanie organu w razie braku decyzji, co do wniosku o udostępnienie informacji o 
środowisku lub wydania decyzji udostępniającej informację o środowisku w sposób niepełny. 

Powyższe oznacza, że podmiot, którego interesu prawnego dotyczy decyzja lub którego dotyczy 
bezczynność albo przewlekłe postępowanie organu, może tę decyzję, bezczynność lub przewlekłe 
postępowanie zaskarżyć, wnosząc skargę do sądu administracyjnego, przy czym: 

1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania 
skargi; 

2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na 
skargę. 

Sądy administracyjne są ograniczone co do rodzaju rozstrzygnięć, które mogą wydać. W odniesieniu 
do decyzji oraz postanowień, w razie uwzględnienia skargi sąd może je jedynie uchylić, stwierdzić ich 
nieważność albo stwierdzić wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą 
ku temu przesłanki.  

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w 
przedmiocie wydania decyzji lub postanowienia: 

1. zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia; 
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2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia 
postępowania. 

W takim przypadku sąd jednocześnie stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 

W świetle powyższego można stwierdzić, że art. 9 ust. 1 Konwencji został prawidłowo 
transponowany do prawa polskiego. 

 

2.7.2. Artykuł 9 ustęp 2 Konwencji 

W odniesieniu do problemu związanego z merytorycznymi lub formalnymi aspektami decyzji innych 
niż w sprawie udostępnienia informacji o środowisku należy stwierdzić, że art. 9 Konwencji ustanawia 
prawnie wiążące zobowiązanie wyłącznie w zakresie umożliwienia zaskarżenia decyzji, działań lub 
zaniechań w sprawach regulowanych postanowieniami art. 6 Konwencji. 

Na gruncie prawa polskiego przekłada się to na zapewnienie możliwości zaskarżenia decyzji 
wydanych w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, tj. przede wszystkim decyzji 
określających środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia.  

Możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na takie decyzje wynika z przepisów ogólnych 
zawartych w PPSA, z uwzględnieniem przepisów szczególnych odnoszących się do organizacji 
ekologicznych zawartych w art. 44 ust. 3 UDIŚ.26 

Na podstawie art. 50 § 1 i § 2 PPSA oraz art. 44 ust. 3 UDIŚ, uprawnionym do wniesienia skargi na 
decyzję wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa jest: 

1. każdy, kto ma w tym interes prawny,  

2. prokurator,  

3. Rzecznik Praw Obywatelskich,  

4. Rzecznik Praw Dziecka, 

5. organizacja społeczna inna niż organizacja ekologiczna, w zakresie jej statutowej 
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział 
w postępowaniu administracyjnym, 

                                                 
26Warto w tym miejscu nadmienić, że na podstawie art. 44 ust. 1 oraz 2 UDIŚ, organizacja ekologiczna jeszcze przed 
wniesieniem skargi do sądu administracyjnego może: 

1. przystąpić do postępowania wymagającego udziału społeczeństwa, o ile przedmiot postępowania jest zbieżny z jej 
celami statutowymi oraz jeżeli prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony 
przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania; 

albo  
2. wnieść odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji w takim postępowaniu (również jeśli nie brała udziału 

w tym postępowaniu), o ile jest to uzasadnione jej celami statutowymi. 
Analogiczne rozwiązanie znajduje się w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789 z późn. zm.), zgodnie z którą w 
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji mogą uczestniczyć na 
prawach strony organizacje ekologiczne, pod warunkiem że zostały wpisane do właściwego rejestru na co najmniej 1 rok 
przed wszczęciem tego postępowania. 
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6. organizacja ekologiczna (tj. szczególnego rodzaju organizacja społeczna, której celem 
statutowym jest ochrona środowiska), w zakresie jej statutowej działalności, nawet jeżeli 
nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym; 

7. inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. 

Możliwość zaskarżenia decyzji kończącej postępowanie zależna jest od uprzedniego wyczerpania 
drogi odwoławczej w postępowaniu administracyjnym27, o ile podmiotem wnoszącym skargę nie jest: 
(i) prokurator; (ii) Rzecznik Praw Obywatelskich; (iii) Rzecznik Praw Dziecka. 

W przypadku decyzji, o których tu mowa, sądy są ograniczone co do rodzaju możliwych rozstrzygnięć 
w sposób identyczny, jak w przypadku decyzji w przedmiocie udostępnienia informacji o środowisku, 
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku niektórych postępowań, w ramach których jest (albo może być) 
wymagany udział społeczeństwa, wachlarz możliwych rozstrzygnięć jest bardziej ograniczony, 
ponieważ: 

1. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, sąd administracyjny po 
upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy nie uchyla tej decyzji, lecz stwierdza, że 
decyzja ta narusza prawo z przyczyn wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – KPA (art. 27 ust. 2 w zw. z art. 27 ust. 5 ustawy o sieciach 
przesyłowych); 

2. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej na podstawie ustawy o drogach, której nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy drogi 
może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wymienionych w art. 145 
lub art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (art. 31 ust. 2 ustawy o drogach); 

3. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w 
zakresie lotniska użytku publicznego na podstawie ustawy o lotnisku użytku publicznego, 
której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 
dni od dnia rozpoczęcia budowy lotniska użytku publicznego może stwierdzić jedynie, że 
decyzja narusza prawo z przyczyn wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – KPA (art. 13 ust. 2 ustawy o lotnisku użytku publicznego); 

4. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie 
budowy obiektu energetyki jądrowej na podstawie ustawy o inwestycjach jądrowych,sąd 
administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, 
że decyzja narusza prawo z przyczyn wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – KPA (art. 39 ust. 2 oraz 4 ustawy o inwestycjach jądrowych); 

5. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę dla strategicznej 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia 
rozpoczęcia budowy nie uchyla tej decyzji, lecz stwierdza, że decyzja ta narusza prawo z 

                                                 
27 PPSA w art. 52 § 1 określa to jako „wyczerpanie środków zaskarżenia”, przez co należy rozumieć sytuację, w której stronie 
nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
przewidziany w ustawie. 
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przyczyn wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA 
(art. 27 ust. 2 oraz 5 ustawy o sieciach przesyłowych); 

6. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, 
której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 
dni od dnia rozpoczęcia budowy linii kolejowej może stwierdzić jedynie, że decyzja 
narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 KPA (art. 9ac ust. 3 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 
dalej: „ustawa o transporcie kolejowym”); 

7. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia 
Euro 2012, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy może 
stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub 
156 KPA (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego 
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 26, 
poz. 133 z późn. zm., dalej: „ustawa o EURO 2012”). 

Przy tej okazji można stwierdzić, że ograniczenie możliwości skutecznego wzruszenia decyzji w wyżej 
wymienionych przypadkach może w praktyce prowadzić do iluzoryczności wcześniej prowadzonego 
postępowania środowiskowego. Należy mieć na względzie to, że decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach kończąca postępowanie środowiskowe jest decyzją ostateczną, a co za tym idzie – 
o ile nie zostanie wstrzymania jej wykonalność przez właściwy organ lub sąd – jest ona decyzją 
wykonalną, nawet jeśli przeciwko niej zostanie wniesiona skarga. W takiej sytuacji może się zdarzyć, 
że inwestor, dysponując ostateczną i wykonalną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 
następnie zainicjuje postępowanie prowadzące do realizacji planowanej inwestycji i uzyska decyzje 
konieczne do realizacji inwestycji, przez co ewentualne „późniejsze” podważenie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach może w praktyce nie mieć znaczenia, z uwagi na ograniczenia w 
możliwych rozstrzygnięciach sądu administracyjnego. Te same uwagi można odnieść do niektórych 
innych postępowań, i tak: 

1. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 
szerokopasmowej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 
sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 880 z późn zm., dalej: „ustawa o sieciach 
telekomunikacyjnych”), sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy 
regionalnej sieci szerokopasmowej może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z 
przyczyn wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (art. 
58 ust. 7 ustawy o sieciach telekomunikacyjnych); 

2. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o: 

a. ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na 
podstawie ustawy o inwestycjach jądrowych; 

b. pozwoleniu na prace przygotowawcze 

- sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić 
jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (art. 39 ust. 2 oraz 4 ustawy o inwestycjach jądrowych); 
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3. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowej, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia 
budowy nie uchyla tej decyzji, lecz stwierdza, że decyzja ta narusza prawo z przyczyn 
wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (art. 27 ust. 2 
ustawy o sieciach przesyłowych); 

4. w przypadku skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, sąd 
administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że 
decyzja narusza prawo z przyczyn wymienionych w art. 145 lub art. 156 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – KPA (art. 36 ust. 2 ustawy o LNG w Świnoujściu); 

5. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, której 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 dni od 
dnia rozpoczęcia budowy linii kolejowej może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo 
z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 KPA(art. 9ac ust. 3 w zw. z art. 9ac ust. 
4 ustawy o transporcie kolejowym); 

6. w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 
2012, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić 
jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub 156 KPA 
(art. 36 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy o Euro 2012). 

Podobne zastrzeżenia co do ryzyka praktycznej „iluzoryczności” zaskarżenia decyzji środowiskowej 
można mieć w tych wszystkich przypadkach, gdy tej decyzji albo późniejszej decyzji, na podstawie 
której realizowane jest przedsięwzięcie, nadany zostaje rygor natychmiastowej wykonalności. Poza 
ogólnymi przesłankami wynikającymi z KPA, niektóre ustawy przewidują obligatoryjny rygor 
natychmiastowej wykonalności. I tak, zgodnie z: 

1. art. 25 ust. 1 ustawy o sieciach przesyłowych, natychmiastowemu wykonaniu podlega 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowej; 

2. art. 34 ust. 1 w zw. z art. 37 ustawy o LNG w Świnoujściu, decyzje administracyjne, o których 
mowa w tej ustawie, podlegają natychmiastowemu wykonaniu, za wyjątkiem decyzji: (i) o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie terminalu, (ii) ustalającej 
wysokość odszkodowania za wywłaszczone prawo rzeczowe do nieruchomości, (iii) 
ustalającej wysokość odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości; 

3. art. 39 ust. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1401 z późn. zm., dalej: „ustawa o 
skutkach powodzi”), rygor natychmiastowej wykonalności nadawany jest decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 39 ust. 5 
ustawy o skutkach powodzi; 

4. art. 36 ustawy o inwestycjach jądrowych, natychmiastowemu wykonaniu podlegają decyzje 
o: 

a. wskazaniu lokalizacji inwestycji; 
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b. pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej; 

c. pozwoleniu na prace przygotowawcze; 

5. art. 25 ust. 1 ustawy przeciwpowodziowej, wojewoda nadaje decyzji o pozwoleniu na 
realizację inwestycji rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek inwestora 
uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym; 

6. art. 17 ust. 1 ustawy o drogach, wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich 
albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadają decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek 
właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym; 

7. art. 54 ust. 10 ustawy o sieciach telekomunikacyjnych, decyzja o ustaleniu lokalizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej podlega natychmiastowemu wykonaniu; 

8. art. 34 ust. 1 ustawy o Euro, decyzje administracyjne wydawane w związku z realizacją 
przedsięwzięć Euro 2012, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 
1 ustawy o Euro, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

 

W świetle powyższych rozważań można stwierdzić, że o ile przepisy prawa krajowego – w tym i 
przepisy ustaw szczególnych – formalnie prawidłowo transponują art. 9 ust. 2 Konwencji w zakresie 
możliwości zaskarżania decyzji, działań lub zaniechań, o których mowa w art. 6 Konwencji, to w 
praktyce mogą się zdarzać przypadki, w których formalnie skuteczne zaskarżenie decyzji okaże się 
praktycznie nieefektywne. 

W przypadku dokumentów, o których mowa w UDIŚ (tj. środków i aktów, o których w art. 7 lub 8 
Konwencji) PPSA przewiduje możliwość zaskarżenia: (i)aktów prawa miejscowego organów jednostek 
samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, oraz (ii) aktów organów 
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, innych niż akty prawa miejscowego, 
podejmowanych w sprawach z zakresu administracji publicznej. W tym kontekście na szczególną 
uwagę zasługuje możliwość zaskarżenia aktów prawa miejscowego, bowiem jest ona obwarowana 
znacznie dalej idącymi ograniczeniami niż zaskarżanie decyzji lub postanowień. 

Stosownie do odpowiednich przepisów ustrojowych samorządu terytorialnego, możliwość 
zaskarżenia takich aktów uzależniona jest zasadniczo od tego, czy: 

1. naruszają one (a nie tylko dotyczą) interes prawny skarżącego – „podmiot wnoszący 
skargę musi wykazać istnienie po jego stronie interesu prawnego, czyli osobistego, 
konkretnego i aktualnego prawnie chronionego interesu, którym może być realizowany 
na gruncie określonego przepisu prawa, najczęściej materialnego, bezpośrednio 
wiążącego zaskarżony akt z indywidualną i prawnie chronioną sytuacją strony. Ponadto w 
związku z treścią art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 1 u.s.w. dodatkowym warunkiem zaskarżenia 
do sądu administracyjnego uchwał sejmiku województwa jest wykazanie, że w wyniku 
podjęcia takiej uchwały doszło do naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia 
podmiotu wnoszącego taką skargę” (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 
25 marca 2014 r., II OSK 355/14, LEX nr 1461244); 
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2. skarżący uprzednio bezskutecznie wezwał właściwy organ do usunięcia naruszania prawa. 

W tym kontekście warto wskazać, że zasady zaskarżania aktów prawa miejscowego jednostek 
samorządu terytorialnego mogą utrudnić, albo wręcz uniemożliwić ich zaskarżenie przez członków 
zainteresowanej społeczności, w tym zwłaszcza przez organizacje ekologiczne. 

Art. 44 ust. 3 UDIŚ zapewnia organizacji ekologicznej możliwość zaskarżenia na szczególnych 
zasadach jedynie decyzji administracyjnych, nie zaś innych aktów władz publicznych, w tym w 
szczególności polityk, programów i zaleceń, o których mowa w Konwencji (czy też – stosując 
nomenklaturę UDIŚ – dokumentów). 

O ile decyzję na podstawie art. 44 ust. 3 UDIŚ organizacja ekologiczna może zaskarżyć, nawet jeżeli 
nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym (o ile przedmiot postępowania zbieżny jest z jej 
celami statutowymi), o tyle zaskarżenie np. programu ochrony powietrza może w praktyce okazać się 
co najmniej znacznie utrudnione. 

Na podstawie programu ochrony powietrza można dobrze zilustrować problem, bowiem nie ulega 
wątpliwości, że program ochrony powietrza: 

1. opracowany jest w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 91 ust. 9 
POŚ); 

2. jest aktem prawa miejscowego, tj. aktem normatywnym powszechnie obowiązującym na 
obszarze działania organu, który go podjął (art. 94 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., dalej: 
„Konstytucja”), i przez to jest aktem normatywnym, o którym mowa w art. 8 Konwencji, 
a wobec tego powinna być zapewniona odpowiednia procedura jego zaskarżenia, w myśl 
art. 9 ust. 3 Konwencji. 

Tymczasem zasady zaskarżania programu ochrony powietrza, jak każdego aktu prawa miejscowego, 
regulowane są przez odpowiednie przepisy ustrojowe samorządu terytorialnego – w przypadku 
programu ochrony powietrza, jako aktu prawa miejscowego przyjmowanego przez sejmik 
województwa, chodzi o art. 90 ust. 1 u.s.w., który jako przesłankę legitymacji skargowej ustanawia 
naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia przez zaskarżony akt. 

Możliwość zaskarżenia programu ochrony powietrza (i każdego innego aktu prawa miejscowego) 
zależy zatem od interpretacji interesu prawnego i jego naruszenia, a ta w prawie polskim jest ścisła: 
„Podmiot, skarżąc uchwałę organu gminy na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g., musi wykazać istnienie 
związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a jego konkretną, indywidualną sytuacją prawną. Musi 
udowodnić, że zaskarżona uchwała poprzez naruszenie prawa jednocześnie negatywnie wpływa na 
jego sferę prawnomaterialną (wynikającą z konkretnie wskazanego przepisu prawa materialnego), 
pozbawia go pewnych uprawnień albo uniemożliwia ich realizację. O powodzeniu takiej skargi 
przesądza wykazanie przez stronę skarżącą naruszenia przez organ konkretnego przepisu prawa 
materialnego, wpływającego negatywnie na jej sytuację prawną. Przy czym interes ten winien być 
bezpośredni i realny, aktualny, a nie przyszły, hipotetyczny lub ewentualny. Kryterium interesu 
prawnego, o którym mowa w art. 101 ust. 1 u.s.g., musi być oceniane w płaszczyźnie 
materialnoprawnej i wymaga stwierdzenia związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków 
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strony skarżącej a zaskarżonym aktem.” (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 
października 2013 r., I OSK 1209/13, LEX nr 1391696) 

W odniesieniu zaś do organizacji społecznej (w tym organizacji ekologicznej), można przywołać wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 listopada 2013 r., w którym 
stwierdzono, że „Złożenie przez organizację społeczną skargi w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, będące realizacją jej celu statutowego, nie jest działaniem 
motywowanym naruszeniem własnego, indywidualnego, konkretnego interesu prawnego, ale 
stanowi działanie w obronie interesu publicznego, a ten nie może być przesłanką zaskarżenia na 
podstawie wymienionego przepisu.” 

Powyższe uwagi pozostają w całości aktualne do przepisów normujących możliwość zaskarżenia 
aktów prawa miejscowego wydanych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, co w praktyce 
oznacza to, że zaskarżenie programu ochrony powietrza przez organizację ekologiczną jest właściwie 
niemożliwe, bowiem nie ma ona interesu prawnego, który mógłby zostać naruszony przez taki 
program.  

O ile Konwencja nie wymaga, by zapewniono zainteresowanej społeczności (w tym organizacjom 
ekologicznym) możliwość zaskarżenia aktów, o których mowa w art. 7 i 8 Konwencji, o tyle przepisy 
Konwencji nie powinny być interpretowane w ten sposób, by całkowicie wyłączyć możliwość 
zainicjowania sądowej kontroli działalności organów władzy publicznej w tym zakresie. Potwierdza to 
dobitnie Instrukcja Implementacji Konwencji, w której stwierdzono, że „Konwencja [w art. 9 ust. 3] 
pozwala Stronom na określenie kryteriów legitymacji oraz dostępu do postępowania w sprawie 
egzekwowania przepisów ochrony środowiska, jednak przyjęte kryteria muszą być zgodne z celami 
Konwencji w zakresie dostępu do sprawiedliwości.”28Powołując się na komunikat ACCC/C/2005/11 
(dot. Belgii), stwierdzono w cytowanym dokumencie, że „Konwencja ma na celu pozostawienie 
daleko idącej swobody w określaniu, które organizacje ekologiczne będą mieć dostęp do 
sprawiedliwości. Z jednej strony, Strony nie są zobowiązane ustanowić system actiopopularis w 
prawie krajowym z takim skutkiem, że każdy może zaskarżyć każdą decyzję, działanie lub zaniechanie 
dotyczące środowiska. Z drugiej strony Państwa - strony nie mogą rozumieć słów >>spełniający 
wymagania, o ile takie istnieją, określone w prawie krajowym<< jako usprawiedliwienie dla 
wprowadzenia lub utrzymania kryteriów tak surowych, że one efektywnie pozbawiają wszystkie albo 
prawie wszystkie organizacje ekologiczne prawa zaskarżania działań lub zaniechań, które naruszają 
krajowe przepisy dotyczące środowiska.”29 

Wobec powyższego wydaje się, że brak realnej możliwości zaskarżenia aktów prawa miejscowego 
przez organizacje ekologiczne działające w interesie publicznym powoduje, że art. 9 ust. 3 w zw. z art. 
9 ust. 2 akapit 2 Konwencji nie zostały prawidłowo transponowane. 

Nadto, w przypadku aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i 
terenowych organów administracji rządowej oraz aktów organów jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków, innych niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z 
zakresu administracji publicznej, sądy mogą jedynie stwierdzić ich nieważność w całości lub w części 

                                                 
28 Str. 198 Instrukcji implementacji Konwencji. 
29Tamże. 
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albo stwierdzić, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza 
stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 PPSA). 

Co do zawartego w Konwencji wymogu zapewnienia bezstronności oraz niezależności kontroli 
sądowej powiedzieć można, że został on spełniony w prawie polskim, bowiem zagwarantowano: 

1. niezawisłość, niezależność i bezstronność sądu (art. 45, 173, 178 ust. 1, 195 Konstytucji); 

2. dwuinstancyjność postępowania sądowego (art. 78 Konstytucji). 

 

2.7.3. Artykuł 9 ustęp 3 Konwencji 

W odniesieniu do możliwości kwestionowania działań lub zaniechań osób prywatnych lub władz 
publicznych naruszających postanowienia prawa krajowego w dziedzinie środowiska można uczynić 
następujące uwagi. 

Odnosząc się najpierw do działań lub zaniechań ze sfery administracyjnoprawnej, w istocie 
zakwestionować można jedynie rozstrzygnięcia lub czynności władz publicznych, bowiem nawet jeżeli 
chodzi o działania lub zaniechania podmiotu prywatnego, to rozstrzygnięcie, którego to działanie lub 
zaniechanie dotyczy, wydane zostało przez organ władzy publicznej i to rozstrzygnięcie (albo jego 
brak) powinno być przedmiotem skargi. 

Można sobie oczywiście wyobrazić sytuację, w której podmiot prywatny dopuszcza się działania lub 
zaniechania, które ma niekorzystny wpływ na stan środowiska, zaś ochrona prawna dochodzona jest 
na podstawie prawa cywilnego, nie administracyjnego.  

Materialną podstawę zaskarżenia działania lub zaniechania w takim przypadku stwarzają w 
szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 121 z późn. zm., dalej: „KC” albo „Kodeks cywilny”) oraz POŚ30. 

Proceduralna podstawa dochodzenia roszczeń zawarta została zasadniczo w ustawie z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm., dalej: 
„KPC”). 

W odniesieniu zaś do organizacji pozarządowych, KPC dopuszcza – dla ochrony praw obywateli - 
zarówno wstąpienie przez nie do już toczącego się postępowania, jak i wszczęcie przez nie 
postępowania, o ile zadanie statutowe takiej organizacji nie polega na prowadzeniu działalności 
gospodarczej i tylko wtedy, gdy przewiduje to ustawa (art. 8 KPC). 

KPC przewiduje taką możliwość w art. 61, którego § 1 oraz § 2 stanowią, że organizacje pozarządowe 
w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać 
powództwa na jej rzecz albo przystąpić do niej w sprawach m. in. o ochronę środowiska. 
                                                 
30Odnosi się to do przepisów zawartych w tytule VI POŚ („Odpowiedzialność w ochronie środowiska”), a w szczególności art. 
323 POŚ, zgodnie z którym: 
1.Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona 
szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z 
prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń 
zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on 
żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie. 
2.Jeżeli zagrożenie lub naruszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, może 
wystąpić Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, a także organizacja ekologiczna. 
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Należy przy tym mieć na uwadze, że art. 323 ust. 2 POŚ jest przepisem szczególnym do wskazanych 
przepisów KPC, bowiem przepis ten uprawnia organizację ekologiczną do wystąpienia samodzielnie z 
roszczeniem, o którym mowa w art. 323 ust. 1 POŚ.  

Co do zaskarżania aktów normatywnych wydanych przez organy szczebla centralnego (np. ustaw i 
rozporządzeń) można powiedzieć, że jest ono utrudnione, bowiem nie ma możliwości, by obywatel 
lub organizacja społeczna wszczęli bezpośrednio (tj. bez przynajmniej uprzedniego wyczerpania toku 
instancji postępowania sądowego) procedurę kontroli tych aktów tak, jak to ma miejsce w przypadku 
decyzji administracyjnych lub aktów prawa miejscowego. Na podstawie przepisów Konstytucji 
istnieją trzy możliwości wszczęcia procedury kontroli aktu normatywnego innego niż akt prawa 
miejscowego (który może zostać zaskarżony bezpośrednio na podstawie odpowiednich przepisów 
u.s.g., u.s.p. lub u.s.w.): 

1. wszczęcie kontroli indywidualnej przez każdego, czyje konstytucyjne wolności lub prawa 
zostały naruszone, na zasadach określonych w ustawie, poprzez wniesienie skargi do 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu 
normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł 
ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w 
Konstytucji; 

2. skłonienie sądu w toczącym się postępowaniu do przedstawienia Trybunałowi 
Konstytucyjnemu pytania prawnego co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, 
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na 
pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem; 

3. nakłonienie jednego z podmiotów określonych w art. 191 ust. 1 pkt 1-5 Konstytucji do 
wystąpienia z wnioskiem o podjęcie kontroli abstrakcyjnej w zakresie określonym w art. 
188 pkt 1- 4 Konstytucji. 

Osoba fizyczna lub osoba prawna nie mają możliwości zaskarżenia aktu normatywnego bezpośrednio 
(tj. bez przynajmniej uprzedniego wyczerpania toku instancji postępowania sądowego) do Trybunału 
Konstytucyjnego, w razie jeśli istnieć będą wątpliwości co do zgodności danego aktu normatywnego z 
przepisami Konwencji. 

W tym kontekście warto nadmienić, że w razie jeśli dany przepis Konwencji nie zostanie 
transponowany albo zostanie niewłaściwie transponowany do krajowego porządku prawnego, nie 
jest w praktyce skuteczne bezpośrednie powołanie się przed sądem na postanowienia Konwencji. W 
orzecznictwie sądów polskich wykształcił się bowiem pogląd, że postanowienia Konwencji nie 
znajdują bezpośredniego zastosowania w prawie polskim. Pogląd ten został wyrażony m. in. w 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2006 r. (VII SA/Wa 
16/06, LEX nr 204936) który stwierdził, że Konwencja „nie jest umową międzynarodową, która może 
być stosowana bezpośrednio bez konieczności dokonywania zmian w systemie prawnym państwa, 
które Konwencję tę podpisało i ratyfikowało.” Innymi słowy, zdaniem sądów administracyjnych, 
jednostka nie może powoływać się bezpośrednio na postanowienia Konwencji, lecz musi oprzeć się 
na przepisach krajowych, które na poziomie krajowym urzeczywistniają jej postanowienia. 
Potwierdza to m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2014 r., IV SA/Wa 2910/13, w którym 
sąd ten stwierdził, że „(…) niezasadnym jest powoływanie się przez stronę skarżącą na to, że przepisy 
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dyrektywy 85/337/EWG mogą być w przedmiotowym postępowaniu stosowane bezpośrednio i 
stanowić podstawę do dopuszczenia Stowarzyszenia E. do udziału w postępowaniu. Przepisy tej 
dyrektywy zostały bowiem w sposób prawidłowy wprowadzone do prawa polskiego (m.in. poprzez 
przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz k.p.a.) i dlatego nie mogą być bezpośrednio stosowane. To samo dotyczy konwencji z Aarhus z 
25 czerwca 1998 r. (vide np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2006 r. sygn. akt VII SA/Wa 
16/06, Lex Omega nr 204936).” 

 

2.7.4. Artykuł 9 ustęp 4 Konwencji 

Prawo polskie przewiduje środki zaradcze wstrzymujące wykonanie kwestionowanego działania. 

Po pierwsze, na gruncie art. 130 § 2 oraz 3 KPA wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje 
wykonanie decyzji, chyba że: 

1. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności; 
2. decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. 

Po drugie, na etapie postępowanie sądowoadministracyjnego wniesienie skargi nie wstrzymuje 
wykonania zaskarżonego aktu lub czynności (art. 61 § 1 PPSA), natomiast: 

1. w razie wniesienia skargi (art. 61 § 2 PPSA): 

a. na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, 
może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości 
lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu 
administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru 
natychmiastowej wykonalności, albo gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie 
ich wykonania; 

b. na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące 
uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - właściwy organ 
może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie aktu lub 
czynności w całości lub w części; 

c. na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na 
akty terenowych organów administracji rządowej - właściwy organ może, z 
urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w 
całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w 
życie; 

2. po przekazaniu sądowi skargi (art. 61 § 3 PPSA) - sąd może na wniosek skarżącego wydać 
postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o 
których mowa w pkt 1 a-c powyżej, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia 
znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem 
przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza 
wstrzymanie ich wykonania. 
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Należy w tym miejscu zauważyć, że w zakresie postępowania prowadzącego do wydania pozwolenia 
na budowę ustawodawca przewidział istotnie odmienne rozwiązanie, bowiem zgodnie z art. 35a ust. 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm., dalej: 
„Prawo budowlane”), w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o 
pozwoleniu na budowę wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może 
uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu 
wstrzymania wykonania decyzji.31 

Nawet biorąc uwagę to, że rzeczona kaucja zostaje zwrócona w razie uwzględnienia skargi, w 
praktyce – zważywszy na wysokość roszczeń inwestora, które podlegają zabezpieczeniu w takim 
postępowaniu – rozwiązanie przewidziane w art. 35a ust. 1 Prawa budowlanego może uniemożliwić 
wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę. Oznacza to, że zasadne jest twierdzenie, że w tym 
zakresie Konwencja nie została prawidłowo transponowana, bowiem rozwiązanie przewidziane w art. 
35a ust. 1 Prawa budowlanego w istocie ze względu na koszty z nim związane stanowi poważną 
przeszkodę w wydaniu odpowiedniego i prawnie skutecznego środka zaradczego, o którym mowa w 
art. 9 ust. 4 Konwencji, o ile oczywiście sąd w danym postępowaniu zdecyduje się skorzystać z 
uprawnienia, w które art. 35a ust. 1 Prawa budowlanego go wyposaża. 

Co więcej, zgodnie z: 

1. art. 26 ust. 1 ustawy o sieciach przesyłowych, w postępowaniach ze skarg na decyzje, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy; 

2. art. 31 ust. 1 ustawy przeciwpowodziowej, w postępowaniach ze skarg na decyzje 
wydane na podstawie tej ustawy; 

3. art. 38 ust. 1 ustawy o inwestycjach jądrowych, w postępowaniach ze skarg na decyzje 
wydane na podstawie tej ustawy; oraz 

4. art. 35 ust. 1 ustawy o LNG w Świnoujściu, w postępowaniach ze skarg na decyzje 
administracyjne, o których mowa w tej ustawie 

- nie znajdzie zastosowania art. 61 § 3 PPSA, zgodnie z którym – jak już nadmieniono - sąd może na 
wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części decyzji, 
jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do 
odwrócenia skutków. 

Wobec powyższego powiedzieć można, że w zakresie wskazanym wyżej (tj. w zakresie objętym 
czterema wyżej wskazanymi ustawami) Konwencja nie została prawidłowo transponowana, bowiem 
adekwatny środek zaradczy nie został zapewniony w krajowym postępowaniu sądowym. 

Przy okazji powyższych rozważań można nadmienić, że fakt, iż: (i) wniesienie skargi do sądu 
administracyjnego na ostateczną decyzję nie wstrzymuje jej wykonania, a nadto (ii) możliwość 

                                                 
31Niemal identyczne rozwiązanie zostało przewidziane w art. 58 ust. 3 i 4 ustawy o sieciach telekomunikacyjnych, zgodnie z 
którym, w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w sprawie ustalenia lokalizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej, wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od 
złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. W 
przypadku uznania skargi za zasadną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi. Kaucja, o której tu mowa, w stosunku 
do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wynosi od 500 zł do 5000 zł, a dla innych podmiotów od 5000 
zł do 50 000 zł. Sąd, ustalając wysokość kaucji, bierze pod uwagę sytuację osobistą i majątkową skarżącego, wartość 
nieruchomości objętej decyzją w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, wartość i zakres inwestycji 
oraz interes społeczny. 
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wstrzymania decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi jest uzależniona od uznania organu 
administracji lub sądu powoduje, że istnieje ryzyko, że ostateczna decyzja zostanie skonsumowana w 
trakcie trwania postępowania sądowego mającego na celu jej kontrolę, tym samym czyniąc tę 
kontrolę właściwie iluzoryczną. W praktyce może to oznaczać, że, przykładowo, podmiot dysponujący 
ostatecznym pozwoleniem na budowę zrealizuje zamierzenie budowlane, mimo że w tym samym 
czasie toczyć się będzie postępowanie przed sądem administracyjnym, którego przedmiotem będzie 
kontrola uprzednio wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Takie przypadki również 
mogą sugerować, że prawo krajowe nie zapewnia środków zaradczych, o których mowa w art. 9 ust. 
4 Konwencji. 

 

2.7.5. Artykuł 9 ustęp 5 Konwencji 

Zdaniem sądów administracyjnych, „art. 9 ust. 5 [Konwencji nie przewiduje] generalnego obowiązku 
zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach dotyczących ochrony środowiska, a wyłącznie 
zobowiązuje strony do rozważenia stworzenia odpowiedniego mechanizmu udzielania pomocy, aby 
zlikwidować lub zredukować finansowe i inne ograniczenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
(zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2005 r. sygn. akt II OZ 
503/05. LEX nr 302259). Mechanizmem takim bez wątpienia jest instytucja przyznania prawa pomocy 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym, która w przypadku ubiegania się o zwolnienie od kosztów 
sądowych wymaga jednak od jednostek organizacyjnych takich, jak skarżące Stowarzyszenie, 
wykazania, że nie mają one dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.” 

Mechanizm udzielenia pomocy mającej na celu likwidację lub zredukowanie finansowych i innych 
ograniczeń do wymiaru sprawiedliwości został zapewniony w instytucji tzw. prawa pomocy, 
skodyfikowanej odpowiednio: 

1. w postępowaniu cywilnym – w KPC; 

2. w postępowaniu sądowoadministracyjnym – w PPSA. 

W rozumieniu art. 244 § 1 PPSA, prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo 
pomocy może być przyznane w całości lub części32stronie postępowania na jej wniosek złożony przed 
wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. 

Przyznanie prawa pomocy: 

1. w całości możliwe jest tylko wówczas, gdy: 

a. osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów 
postępowania; 

                                                 
32 Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. 
Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od 
wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego. 
Częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo 
określonej ich kwoty pieniężnej. 
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b. osoba prawna wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek 
kosztów postępowania; 

2. w części możliwe jest tylko wówczas, gdy: 

a. osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów 
postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny; 

b. osoba prawna wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych 
kosztów postępowania. 

Stosownie do art. 248 PPSA, przyznanie prawa pomocy nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu 
kosztów postępowania, jeżeli obowiązek taki wynika z innych przepisów. Biorąc pod uwagę treść art. 
203 pkt 2 PPSA oraz art. 204 PPSA, zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych nie 
zwalnia z obowiązku zwrotu niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego przeciwnika.  

Instytucja prawa pomocy funkcjonuje również na gruncie postępowania cywilnego w ustawie z dnia 
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. 
zm.). („Ustawa o kosztach”). Zgodnie z art. 102 ust. 1 Ustawy o kosztach, zwolnienia od kosztów 
sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w 
stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Z kolei stosownie do 
art. 103 Ustawy o kosztach, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub 
jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli 
wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. 

Tak, jak w postępowaniu sądowoadministracyjnym, tak i w postępowaniu cywilnym zwolnienie od 
kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi (art. 108 
Ustawy o kosztach). 

Zarówno Ustawa o kosztach, jak i PPSA przewidują zwolnienie od uiszczania opłat dla organizacji 
pożytku publicznego33. 

Art. 104 ust. 1 Ustawy o kosztach przewiduje, że nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje 
pożytku publicznego działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności 
gospodarczej, stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), a także organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w sprawach dotyczących realizacji 
zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Innym organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności 
gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach 
prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową, oświatową, kulturalną, sportową, 
dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki 
społecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów sądowych, sąd uwzględnia przede wszystkim statutowe 
                                                 
33Chodzi o podmioty, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). 



Strona 56 z 58 
 

cele działalności danej organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze 
postępowania cywilnego. (art. 104 ust. 2 Ustawy o kosztach) 

Z kolei w postępowaniu sądowoadministracyjnym, stosownie do art. 239 § 2 PPSA, nie mają 
obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie 
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem 
spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w sprawach 
własnych dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Dodatkowo, na podstawie art. 240 PPSA Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić 
organizacje społeczne od obowiązku uiszczania wpisu w ich własnych sprawach, a także cofnąć to 
zwolnienie. Dotyczyć to powinno zwolnienia w sprawach prowadzonych w związku z działalnością 
naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną oraz pomocy i opieki społecznej. Na dzień przekazania 
Opracowania wskazane rozporządzenie nie zostało opublikowane. Wskazać przy tym trzeba, że w 
przeciwieństwie do postępowania cywilnego, w postępowaniu sądowoadministracyjnym nie ma 
podstawy prawnej, by sąd zwolnił z obowiązku ponoszenia opłaty organizację społeczną tylko na tej 
podstawie, że nie prowadzi ona działalności gospodarczej, a sprawa dotyczy tej organizacji i jest 
związana z jej działalnością w zakresie ochrony środowiska – taka podstawa istnieje w postępowaniu 
cywilnym w art. 104 ust. 2 Ustawy o kosztach. 

Wreszcie, przy okazji omówienia przepisów dotyczących prawa pomocy, warto skonstatować, że: 

1. wysokość opłaty wniesionej przy wszczęciu postępowania przed sądem określona została: 

a. dla postępowania cywilnego - w Ustawie o kosztach sądowych i wynosi co do zasady 5% 
od wartości przedmiotu sporu jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 
złotych, przy czym w sprawach z zakresu ochrony środowiska pobiera się opłatę stała (tj. 
niezależną od wartości przedmiotu sporu) za pozew w wysokości 100 złotych – te same 
stawki obowiązują w odniesieniu do apelacji; 

b. dla postępowania sądowoadministracyjnego – w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., 
dalej: „Rozporządzenie o wpisie”) i wynosi: 

i. w przypadku wpisu stosunkowego (tj. zależnego od wysokości należności 
pieniężnej objętej zaskarżonym aktem), jeśli należność pieniężna wynosi: 

1. do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 
100 zł; 

2. ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie 
mniej jednak niż 400 zł; 

3. ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie 
mniej jednak niż 1.500 zł; 
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4. ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej 
jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł; 

ii. w przypadku skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu 
terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, bez względu na 
przedmiot zaskarżonego aktu - 300 zł; 

iii. w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu ochrony 
środowiska i przyrody - 200 zł; 

2. zgodnie z Rozporządzeniem o wpisie, wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, 
nie mniej jednak niż 100 zł. 

3. w postępowaniu cywilnym nie pobiera się opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz 
doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodniowym od dnia 
ogłoszenia sentencji (art. 4 ust. 3 Ustawy o kosztach), zaś w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 100 złotych za odpis 
orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia 
orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu 
sentencji orzeczenia (§ 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 
221, poz. 2192)). 

 

3. PODSUMOWANIE 

Wywody zawarte w Opracowaniu pozwalają skonstatować, że Polska co do zasady poprawnie 
transponowała Konwencję, choć nie można nie zauważyć, że obecnie obowiązujące przepisy krajowe 
m. in.: 

1. nakładają na organ administracji obowiązek odmowy udostępnienia informacji o środowisku 
w sytuacjach, gdy Konwencja jedynie stwarza możliwość odmowy jej udostępnienia; 

2. przewidują zbyt krótkie terminy dla składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w 
postępowaniach dotyczących: 

a. wydania decyzji w sprawach dotyczących środowiska; 

b. przyjęcia planów, programów lub wytycznych polityki mających znaczenie dla 
środowiska; 

c. przyjęcia aktów wykonawczych i normatywnych, które mogą mieć znaczące 
oddziaływanie na środowisko;34 

3. nie zobowiązują ani zachęcają potencjalnych wnioskodawców do rozpoznania zasięgu 
zainteresowanej społeczności bądź do udzielenia informacji o planowanym przedsięwzięciu; 

                                                 
34 W zakresie wymienionych tu punktów 1 i 2 Nowelizacja UDIŚ wprowadzi zmiany skutkujące poprawą transpozycji 
Konwencji, jednak większość problemów omówionych w niniejszym Opracowaniu pozostanie poza zakresem Nowelizacji 
UDIŚ. 
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4. nie zobowiązują organu do niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o 
wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią; 

5. znacznie ograniczają możliwość zaskarżenia przez organizacje ekologiczne aktów prawa 
miejscowego. 

 

 

 

 


