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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO OPRACOWANIA PT. „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 ŚRODOWISKA” 

 
TABELA 

zawierająca listę środków prawnych na poziomie krajowym mających znaczenie dla transpozycji artykułów 3-9 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 

środowiska, 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 

 
 
Artykuł 

Konwencji 
Akt prawny mający 

znaczenie dla transpozycji 
Miejsce publikacji Informacja na temat zakresu transpozycji artykułu Konwencji 

3 
Wszystkie wymienione akty prawne mające znaczenie dla transpozycji art. 4 – 9 Konwencji oraz te wyszczególnione niżej w odniesieniu do art. 3 

Konwencji 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

t.j.1 Dz. U. z 2015 r. poz. 
1142 

Ustawa określa zasady rejestracji podmiotów takich jak fundacje i stowarzyszenia. 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 
1989 r. - Prawo o 
stowarzyszeniach 

t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1393 

Ustawa określa zasady tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń. 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach 

 

t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, 
poz. 203 z późn. zm. 

Ustawa określa zasady tworzenia i funkcjonowania fundacji. 

                                                           
1 Przez t.j. należy rozumieć „tekst jednolity”. 



Strona 2 z 16 
 

4 
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. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 4 Konwencji2 ustawa określa zasady i tryb 
postępowania w sprawach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym 
m.in.: 

1) zakres informacji o środowisku podlegających udostępnieniu; 

2) zasady udostępnienia informacji o środowisku; 

3) przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku; 

4) zasady pobierana opłat za wyszukanie, przeglądanie i przekształcanie informacji o 
środowisku. 

Ustawa z dnia 29 listopada 
2000 r. - Prawo atomowe 

t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1512 z późn. zm. 

Ustawa określa: 

1) szczególny zakres informacji podlegających udostępnieniu na zasadach 
określonych w UDIŚ; 

2) obowiązek zasięgnięcia opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki przez 
właściwy organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji polegającej na: 

a. budowie obiektu jądrowego; 

b. budowie składowiska odpadów promieniotwórczych. 

Ustawa z dnia 22 czerwca 
2001 r. o organizmach 

genetycznie 
zmodyfikowanych 

t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
806 

Ustawa zawiera 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.), zgodnie z 
którym zgłaszający lub wnioskodawca może w zgłoszeniu lub wniosku wskazać 
informacje, które mają zostać wyłączone z udostępnienia, 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 

                                                           
2Wszelkie skróty zastosowane w niniejszym załączniku odnoszą się do definicji zawartych w Opracowaniu. 
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obrotu. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 12 

listopada 2010 r. w sprawie 
opłat za udostępnianie 

informacji o środowisku 

Dz. U. Nr 215, poz. 1415 

 

Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe stawki opłat; 

2) współczynniki różnicujące wysokość opłat; 

3) sposób naliczania opłat; 

4) terminy i sposób uiszczania opłat 

- za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub 
danych oraz ich przesłanie. 

5 
 

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. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 5 Konwencji ustawa określa m. in.: 

1) dane zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach; 

2) organy właściwe do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów; 

3) formę publicznie dostępnych wykazów; 

4) rodzaj informacji udostępnianych: 

a. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w szczególności przy 
wykorzystaniu elektronicznych baz danych; 

b. w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska 

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1232 z późn. zm. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 5 Konwencji ustawa: 

1) określa zasady funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska oraz 
rozpowszechniania informacji o środowisku; 

2) określa obowiązki wprowadzającego do obrotu substancję; 

3) określa informacje, w które powinien być zaopatrzony produkt, dotyczące m. in. 
bezpiecznego dla środowiska użytkowania, demontażu, powtórnego 
wykorzystania lub unieszkodliwienia produktu; 
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4) tworzy Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i określa zasady 
jego działania. 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 
r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska 

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
686 z późn. zm. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 5 Konwencji ustawa określa zasady i tryb: 

1) kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska; 

2) badania i oceny stanu środowiska. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 
r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych 

t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 
197, poz. 1172 z późn. 

zm. 

Ustawa określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych oraz zasady i tryb wydawania dzienników urzędowych. 

Ustawa z dnia 14 kwietnia 
2000 r. o umowach 
międzynarodowych 

Dz. U. Nr 39, poz. 443 z 
późn. zm. 

Ustawa określa zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania, zatwierdzania, ogłaszania, 
wykonywania, wypowiadania i zmian zakresu obowiązywania umów międzynarodowych. 

Ustawa z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej 

t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
782 z późn. zm. 

Ustawa nakłada na podmioty określone w art. 4 ust. 1 i 2 tej ustawy (w tym na władze 
publiczne) obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej następujących 
informacji publicznych o: 

1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: 

a. zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej; 

b. projektowaniu aktów normatywnych; 

c. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich 
realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań; 

2. danych publicznych, w tym: 

a. treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć; 

b. treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy 
publicznej; 
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c. informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek 
organizacyjnych; 

3. majątku publicznym, w tym o: 

a. majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych; 

b. innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach; 

c. majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów 
zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu 
terytorialnego, a także kas chorych; 

d. majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, 
pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c 
wyżej , oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach; 

e. dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których 
mowa w lit. a-c  wyżej, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów 
Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i 
sposobie pokrywania strat; 

f. długu publicznym; 

g. pomocy publicznej; 

h. ciężarach publicznych. 

Uchwała 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. 

Regulamin Sejmu nakłada obowiązek przedstawienia w uzasadnieniu projektu ustawy 
wyników przeprowadzanych konsultacji oraz informowania 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. 

Ustawa z dnia 14 września Dz. U. poz. 1203 z późn. Ustawa określa szczególne zasady dotyczące obowiązków w zakresie informowania o 
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2012 r. o informowaniu o  
zużyciu energii przez 

produkty wykorzystujące 
energię oraz o kontroli 

realizacji programu 
znakowania urządzeń 

biurowych 

zm. zużyciu energii oraz innych podstawowych zasobów przez produkty wykorzystujące 
energię lub wpływie tych produktów na zużycie energii. 

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. 

Rozporządzenie określa produkty, które muszą być zaopatrzone w informacje, o których 
mowa w art. 167 ust. 1 Prawa ochrony środowiska. 

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 Załącznik nr 1 do rozporządzenie określa produkty, o których informacje powinny być 
zawarte w zestawieniach istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o 
produktach. 
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Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 23 

listopada 2010 r. w sprawie 
sposobu i częstotliwości 
aktualizacji informacji o 

środowisku 

Dz. U. Nr 227, poz. 1485 Rozporządzenie określa: 

1) sposób udostępniania informacji; 

2) minimalny zakres udostępnianych informacji; 

3) formę udostępniania informacji; 

4) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji, o których mowa w art. 24 
ust. 1 UDIŚ. 

Rozporządzenie 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. Nr 186, poz. 1249 Załącznikiem do rozporządzenia jest wzór publicznie dostępnego wykazu danych o 
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

Wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i 
udostępnianie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

6 
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. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 6 Konwencji, ustawa określa zasady zapewnienia 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji wymagającej udziału społeczeństwa, w 
tym: 

1) zasady składania uwag i wniosków przez społeczeństwo; 

2) rodzaj informacji podawanych do publicznej wiadomości przed wydaniem i 
zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa; 

3) sposób wnoszenia uwag i wniosków przez społeczeństwo; 

4) szczególne zasady uzasadniania decyzji wymagających udziału społeczeństwa. 

Ustawa z dnia 29 listopada t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. Ustawa określa: 
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2000 r. - Prawo atomowe 1512 z późn. zm. 1) szczególny zakres informacji podlegających udostępnieniu na zasadach 
określonych w UDIŚ; 

2) obowiązek zasięgnięcia opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki przez 
właściwy organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji polegającej na: 

a. budowie obiektu jądrowego; 

b. budowie składowiska odpadów promieniotwórczych. 

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 
r. o odpadach 

wydobywczych 

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1136 z późn. zm. 

Ustawa zawiera przepisy szczególne w stosunku do UDIŚ w zakresie udziału 
społeczeństwa przy wydawaniu decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.  

Na szczególną uwagę zasługuje w tym miejscu krótki, bo tylko 14-dniowy termin, na 
składanie uwag przez społeczeństwo. 

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 
r. o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie 
budowli 

przeciwpowodziowych 

t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
966 

Ustawa stanowi, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji następuje zgodnie z przepisami UDIŚ, z zastrzeżeniem że: 

1) wniosek i załączniki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się w 
dwóch egzemplarzach; 

2) organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie 
zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydaniu takiej decyzji; 

3) termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia złożenia 
wniosku, zaś do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w 
przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach 
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z 
winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Ustawa z dnia 29 czerwca Dz. U. Nr 135, poz. 789 z Ustawa stanowi, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
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2011 r. o przygotowaniu i 
realizacji inwestycji w 

zakresie obiektów 
energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących 

późn. zm. inwestycji następuje zgodnie z przepisami UDIŚ, z zastrzeżeniem że: 

1) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą 
uczestniczyć na prawach strony organizacje ekologiczne, pod warunkiem że 
zostały wpisane do właściwego rejestru na co najmniej 1 rok przed wszczęciem 
tego postępowania; 

2) termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia złożenia 
wniosku, przy czym do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w 
szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania 
na środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 
r. o przygotowaniu i 

realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych 

Dz. U. poz. 1265 Ustawa stanowi, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej następuje zgodnie z przepisami UDIŚ, 
z zastrzeżeniem że: 

1) organ właściwy do wydania wyżej wymienionej decyzji, niezwłocznie zawiadamia 
organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 
oraz o wydaniu takiej decyzji; 

2) termin dla wydania wyżej wymienionej decyzji wynosi miesiąc od dnia złożenia 
wniosku, przy czym do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w 
przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach 
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z 
winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Ustawa z dnia 22 czerwca 
2001 r. o mikroorganizmach 
i organizmach genetycznie 

t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
806 

Ustawa określa zasady 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 
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zmodyfikowanych GMO. 

Rozporządzenie 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. 

Rozporządzenie określa: 

1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko; 

3) przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako 
przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2. 

7 
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. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 7 Konwencji ustawa określa zasady zapewnienia 
udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu dokumentu wymagającego udziału 
społeczeństwa, w tym: 

1) zasady składania uwag i wniosków przez społeczeństwo; 

2) rodzaj informacji podawanych do publicznej wiadomości przed wydaniem i 
zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa; 

3) sposób wnoszenia uwag i wniosków przez społeczeństwo. 

Ustawa z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 
z późn. zm. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 7 Konwencji ustawa określa w postępowaniu w 
sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

1) zasady składania uwag przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej; 

2) rodzaj informacji podawanych do publicznej wiadomości. 

8 
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 

r. o działalności 
lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa 

Dz. U. Nr 169, poz. 1414 
z późn. zm. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 8 Konwencji ustawa określa m. in.: 

1) obowiązki Rady Ministrów oraz ministrów dotyczące udostępniania informacji o 
projektach założeń ustaw, projektach ustaw oraz projektach rozporządzeń; 

2) zasady zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu 
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ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia; 

3) zasady przeprowadzenia wysłuchania publicznego dotyczącego projektu ustawy 
lub rozporządzenia. 

Uchwała 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. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 8 Konwencji Regulamin Sejmu określa zasady 
konsultowania komisyjnych oraz poselskich projektów ustaw. 

Uchwała Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 23 listopada 1990 r. - 

Regulamin Senatu. 

t.j. M. P. z 2015 r. poz. 
805 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 8 Konwencji Regulamin Senatu określa zasady 
konsultowania senackich projektów ustaw. Zgodnie z art. 76 Regulaminu Senatu, Senat 
podejmuje postępowanie w sprawie inicjatywy ustawodawczej na wniosek komisji lub co 
najmniej 10 senatorów. 

Rozporządzenie 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 Rozporządzenie określa tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń 
projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia oraz wzór urzędowego 
formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, 
projektem ustawy lub projektem rozporządzenia. 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 7 lutego 

2006 r. w sprawie 
wysłuchania publicznego 
dotyczącego projektów 

rozporządzeń 

Dz. U. Nr 30, poz. 207 Rozporządzenie określa tryb przeprowadzania wysłuchania publicznego, o którym mowa 
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa oraz sposób dokumentowania jego przebiegu. 

Uchwała nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 

M.P. z 2013 r. poz. 979 Regulamin określa zasady postępowania z projektami dokumentów rządowych, w tym m. 
in. tryb prowadzenia konsultacji społecznych nad projektami założeń ustaw, ustaw oraz 
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października 2013 r. – 
Regulamin Pracy Rady 

Ministrów 

rozporządzeń.  

9 
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. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji ustawa określa: 

1) formę odmowy udostępnienia informacji o środowisku; 

2) uprawnienia organizacji ekologicznych w zakresie zaskarżania decyzji 
nieostatecznych i ostatecznych wymagających udziału społeczeństwa. 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 
1997 r. - Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Dz. U. Nr 78, poz. 483 z 
późn. zm. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji Konstytucja ustanawia: 

1) niezawisłość sędziowską oraz niezależność sądów; 

2) dwuinstancyjność postępowania sądowego; 

3) zasady kontroli zgodności aktów normatywnych z Konstytucją, umowami 
międzynarodowymi oraz ustawami. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony 

środowiska 

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1232 z późn. zm. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji ustawa określa podstawę 
materialną oraz proceduralną zaskarżenia działań lub zaniechań mających niekorzystny 
wpływ na stan środowiska. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks 
postępowania 

administracyjnego 

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
267 z późn. zm. 

Kodeks postępowania administracyjnego zawiera przepisy ogólne normujące zagadnienia 
związane z: 

1) wszczęciem postępowania administracyjnego; 

2) udziałem stron w postepowaniu administracyjnym; 

3) uprawnień organizacji społecznych w zakresie wszczynania i udziału w 
postępowaniach administracyjnych; 

3) zaskarżaniem orzeczeń administracyjnych w administracyjnym toku 
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postępowania. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 
2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi 

t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 
270 z późn. zm. 

PPSA zawiera przepisy ogólne normujące zagadnienia związane z: 

1) wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego; 

2) udziałem stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 

3) uprawnień organizacji społecznych w zakresie wszczynania i udziału w 
postępowaniu sądowoadministracyjnym; 

4) zaskarżaniem orzeczeń sądów administracyjnych; 

5) kosztów w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 
r. o przygotowaniu i 

realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych 

Dz. U. poz. 1265 W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji ustawa stanowi, że do skarg na 
decyzje, o których mowa w jej art. 25 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z wyłączeniem art. 61 § 
3–6 (przepisy dotyczące wstrzymania wykonania decyzji przez sąd po wniesieniu skargi), 
art. 115–122 (przepisy dotyczące postępowania mediacyjnego) i art. 152 tej ustawy 
(zgodnie z którym, w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność, nie wywołują one 
skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi 
inaczej), z tym że: 

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

2) skargę rozpoznaje się w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia do sądu; 

3) termin rozpoznania skargi kasacyjnej wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia. 

Ustawa z dnia 29 czerwca 
2011 r. o przygotowaniu i 

realizacji inwestycji w 
zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz 

Dz. U. Nr 135, poz. 789 z 
późn. zm. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji ustawa stanowi, że do skarg na 
decyzje, o których w niej mowa, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. 
zm.), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
ustawy, z tym że: 
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inwestycji towarzyszących 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; 

3) termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie 
obiektu energetyki jądrowej wynosi 2 miesiące od jej wniesienia. 

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 
r. o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie 
budowli 

przeciwpowodziowych 

t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
966 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji, ustawa stanowi, że do skarg na 
decyzje administracyjne, o których w niej mowa, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 270, z późn. zm.), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, oraz z zastrzeżeniem 
przepisów tej ustawy, z tym że: 

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. 

3) termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji wynosi 2 
miesiące od jej wniesienia. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o inwestycjach w 

zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu 

t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1501 z późn. zm. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji, ustawa stanowi, że do skarg na 
decyzje administracyjne, o których w niej mowa, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 270, z późn. zm.), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, oraz z zastrzeżeniem 
przepisów tej ustawy, z tym że: 

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; 
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3) termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie 
terminalu wynosi 2 miesiące od jej wniesienia. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane 

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409 z późn. zm. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji Prawo budowlane wprowadza 
szczególne zasady wstrzymywania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę, na którą 
wniesiono skargę administracyjną. Zgodnie z art. 35 a Prawa budowlanego, 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. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja 
podlega zwrotowi, zaś w przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na 
zaspokojenie roszczeń inwestora. 

W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o 
zabezpieczeniu roszczeń. 

Ustawa z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks 

Postępowania Cywilnego 

t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
101 z późn. zm. 

Kodeks postępowania cywilnego zawiera przepisy normujące zagadnienia dotyczące m. 
in.: 

1) zasad wszczynania postępowań w sprawach cywilnych; 

2) legitymacji procesowej organizacji pozarządowych w sprawach ochrony 
środowiska. 

 

Ustawa 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 określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady 
ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od 
kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty 
należności sądowych. 

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 
r. - Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych. 

t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1647 

Prawo o ustroju sądów administracyjnych określa ustrojowe ramy funkcjonowania sądów 
administracyjnych, tj.: 

1) zakres kognicji sądów administracyjnych; 
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2) organizację sądów administracyjnych. 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym  

t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm. 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji ustawa ustanawia zasady 
zaskarżania do sądu administracyjnego uchwał i zarządzeń wydanych przez organy gminy 
w sprawach z zakresu administracji publicznej. 

Ustawa z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie 

powiatowym  

t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1445 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji ustawa ustanawia zasady 
zaskarżania do sądu administracyjnego uchwał wydanych przez organy powiatu w 
sprawach z zakresu administracji publicznej. 

Ustawa z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie 

województwa 

t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1392 

W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji ustawa ustanawia zasady 
zaskarżania do sądu administracyjnego aktów prawa miejscowego wydanych przez 
organy samorządu województwa w sprawach z zakresu administracji publicznej. 

Rozporządzenie 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. 

Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu od pism 
wszczynających w danej instancji postępowanie przed sądami administracyjnymi. 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 16 grudnia 

2003 r. w sprawie 
wysokości opłat 

kancelaryjnych pobieranych 
w sprawach 

sądowoadministracyjnych 

Dz. U. Nr 221, poz. 2192 W zakresie istotnym dla transpozycji art. 9 Konwencji rozporządzenie określa wysokość 
opłaty kancelaryjnej 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. 

 


