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ZAŁĄCZNIK NR 2 

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 tych części poszczególnych artykułów 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, które nie zostały transponowane do 

prawodawstwa krajowego lub których transpozycja budzi wątpliwości 

 
Artykuł oraz ustęp 

Konwencji 
Uwagi co do transpozycji 

 

Art. 4 ust. 1  

Należy zasadniczo pozytywnie ocenić transpozycję art. 4 ust. 1 Konwencji, bowiem UDIŚ1 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. 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 odmowy udostępnienia żądanej informacji w formie wskazanej we 
wniosku2. Warto również zwrócić uwagę, że brak jest w UDIŚ przepisu zobowiązującego organ władzy publicznej do bezpośredniego 
udostępnienia kopii dokumentacji zawierającej lub obejmującej żądaną informację; organ ma jedynie obowiązek podania informacji 

                                                           
1Wszelkie skróty zastosowane w niniejszym załączniku odnoszą się do definicji zawartych w Opracowaniu. 
2Należy 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. 



Strona 2 z 9 

o miejscu, w którym znajdują się dane na temat metod przeprowadzania pomiarów oraz do wskazania źródła pochodzenia informacji 
przekazanych przez osoby trzecie. 

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 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 w tym 
zakresie stanowi przedmiot rozważań zawartych w załączniku nr 3 do Opracowania. 
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Art. 4 ust. 3 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. 

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. 

Art. 4 ust. 4 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 podmiotu wnioskującego o udostępnienie informacji o środowisku. 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 (obecnym) art. 16 ust. 1 UDIŚ.  

Art. 4 ust. 6  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 
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informacji. 

Art. 5 ust. 8 Polska zasadniczo prawidłowo transponowała art. 5 ust. 8 Konwencji, jednak wątpliwości może budzić ograniczony zakres 
przedmiotowy rozporządzeń wydanych w związku z art. 167 POŚ, oraz brak innych rozporządzeń wykonawczych, relewantnych dla 
tego artykułu Konwencji. 

Art. 6 ust. 3 Zastrzeżenia może budzić zarówno 14-dniowy (określony w ustawie o odpadach wydobywczych), jak i 21-dniowy termin (określony 
w UDIŚ) 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 często okazują się one 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 tego termin 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.  

Art. 6 ust. 5 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. 

Art. 6 ust. 6 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, 
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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. 

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. 

Art. 6 ust. 9 Transpozycja tego przepisu budzi pewne 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. 

Art. 7 Wydaje się, że termin 21 dni i 14 dni określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) 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 
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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.  

Art. 8 Relacja relewantnych przepisów 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 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.  

Art. 9 ust. 2 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. O ile bowiem 
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 
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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.”3 Powołując 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 actio popularis 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.”4 

Art. 9 ust. 2 oraz 3 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 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 ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym lub 
wojewódzkim): 

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 Str. 198 Instrukcji implementacji Konwencji. 
4Tamże. 
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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 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).” 

Art. 9 ust. 4 W zakresie postępowania prowadzącego do wydania pozwolenia na budowę ustawodawca przewidział, że zgodnie z art. 35a 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.  

Nawet biorąc uwagę to, że rzeczona kaucja zostaje zwrócona w razie uwzględnienia skargi, w praktyce – zważywszy na wysokość 
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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 go wyposaża. 

Co więcej, zgodnie z: 

1. art. 26 ust. 1 ustawy o inwestycjach w sieci przesyłowe, w postępowaniach ze skarg na decyzje, o których mowa w art. 25 
ust. 1 tej ustawy; 

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

3. art. 38 ust. 1 ustawy o obiektach energetyki jądrowej, w postępowaniach ze skarg na decyzje wydane na podstawie tej 
ustawy; 

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 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 prawidłowa transponowana, bowiem adekwatny środek zaradczy nie został zapewniony w 
krajowym postępowaniu sądowym. 

 


