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ZAŁĄCZNIK NR 3 

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” 

 
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 ustaw1 

 

W dniu 25 października 2015 r. została opublikowana informacja na stronie internetowej Kancelarii 

Prezydenta RP2, że Prezydent podpisał przyjętą przez Sejm ustawę 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 ustaw 

(dalej: „Nowelizacja UDIŚ”). 

Nowelizacja UDIŚ wskazuje niedostatki istniejących rozwiązań ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm., dalej: „UDIŚ”) 

w zakresie transpozycji Konwencji. Zauważyć trzeba, że rozwiązania zawarte w Nowelizacji UDIŚ 

istotne w zakresie transpozycji Konwencji wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. 

Rozwiązania, które mają zostać wprowadzone Nowelizacją UDIŚ zostały omówione poniżej: 

1. przede wszystkim obecne brzmienie UDIŚ zbyt wąsko określa krąg podmiotów 

zobowiązanych do udostępnienia informacji o środowisku, bowiem UDIŚ w art. 8 ust. 1 

stanowi, że tylko organy administracji są zobowiązane do udostępniania każdemu informacji 

o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich 

przeznaczone, przy czym przez pojęcie „organu administracji” ustawa w tej chwili rozumie: 

a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich 

lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy 

jednostek samorządu terytorialnego, 

b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień 

do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony. 

                                                           
1http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3677_u/$file/3677_u.pdf 
2 http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,3,pazdziernik-2015-r-.html 
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W myśl Nowelizacji UDIŚ to „władze publiczne”, do których zaliczone zostaną m. in. organy 

administracji (w nowym, rozszerzonym znaczeniu), będą zobowiązane do udostępnienia 

informacji o środowisku. 

Co prawda projektodawca uzasadnia tę i inne zmiany przewidziane Nowelizacją UDIŚ 

koniecznością dostosowania przepisów polskich do prawa unijnego – w tym zwłaszcza do 

przepisów dyrektywy 2003/4/WE3 – jednak są to zmiany zmierzające również do tego, by 

ujednolicić przepisy polskie z wymaganiami Konwencji. 

Wskazać przy tym trzeba, że wyłączone spod obowiązku udostępnienia informacji o 

środowisku są władze publiczne wówczas, gdy informacja ta dotyczy ich działalności 

ustawodawczej, a w przypadku sądów i trybunałów – ich działalności legislacyjnej oraz 

orzeczniczej. 

Nowelizacja UDIŚ przy tym przewiduje zastąpienie terminu „organy administracji” terminem 

„władze publiczne” wszędzie tam, gdzie stosowane jest pojęcie „organów administracji”. 

 

2. Nowelizacja UDIŚ niewątpliwie zmierza we właściwym kierunku w zakresie, w którym 

wprowadza możliwość jedynie fakultatywnej odmowy udostępnienia informacji o 

środowisku, oraz konieczność rozważenia interesu publicznego przemawiającego za 

udostępnieniem informacji o środowisku – chodzi o nowelizację art. 16 UDIŚ. 

Natomiast nowelizacja art. 16 ust. 1 pkt 5 UDIŚ, mimo że formalnie ma ujednolicić przepisy 

krajowe z unormowaniami unijnymi, to w porównaniu z dotychczas obowiązującymi 

przepisami może ograniczyć swobodę dostępu do informacji o środowisku. Obecnie bowiem 

organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli informacje 

dotyczą 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 nieudostępnianiu4. 

Zgodnie z Nowelizacją UDIŚ, władze publiczne będą mogły 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 ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli 

                                                           
3 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 41, str. 26). 
4 Zob. np. str. 44 uzasadnienia Nowelizacji UDIŚ, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3677 
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osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem 

obciążone, dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie. 

Porównanie obecnego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 5 UDIŚ oraz tego, które zostanie 

wprowadzone na mocy Nowelizacji UDIŚ prowadzi do wniosku, że w chwili obecnej osoba 

trzecia musi podjąć aktywne działanie (złożyć zastrzeżenie o nieudostępnieniu informacji), by 

organ administracji mógł odmówić udostępnienia żądanej informacji. Z kolei gdy wejdzie w 

życie Nowelizacja UDIŚ, władze publiczne będą mogły odmówić informacji w zakresie tu 

omawianym, nawet jeśli osoba trzecia nie podejmie żadnych działań (natomiast władza 

publiczna nie będzie mogła odmówić udostępnienia informacji, jeśli osoba trzecia wyrazi na 

to zgodę). 

 

3. Za całkowicie słuszne rozwiązanie należy uznać wprowadzenie przepisów, na mocy których: 

a) odmowa udostępnienia tylko części wnioskowanej informacji następuje w drodze 

decyzji administracyjnej; 

b) władze publiczne udostępniają część informacji o środowisku, jeżeli pozostała część 

żądanej informacji podlega wyłączeniu z udostępnienia. 

UDIŚ w chwili obecnej nie zawiera przepisów normujących powyższe zagadnienia, wobec 

czego organom administracji pozostawiona została pewna swoboda działania w takich 

przypadkach. Znane są przypadki, gdy organ administracji odmawiał udzielenia informacji w 

całości, w sytuacji gdy tylko co do części żądanej informacji zachodziły podstawy odmowy jej 

udostępnienia. 

 

4. W myśl Nowelizacji UDIŚ, władze publiczne będą obowiązane do udzielania niezbędnej 

pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu informacji o środowisku i jego ochronie (nowy art. 8 

ust. 2 UDIŚ). W chwili obecnej taki przepis nie istnieje, zaś wszelkie działania mające na celu 

udzielenie pomocy podmiotowi żądającemu informacji o środowisku podejmowane były na 

podstawie przepisów ogólnych zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego – 

takie działanie, zdaniem projektodawcy wyrażonym w uzasadnieniu Nowelizacji UDIŚ – 

rodziło wątpliwości interpretacyjne co do właściwości stosowania tych przepisów w 

sprawach dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. 

 



Strona 4 z 5 
 

5. Niestety negatywnie należy ocenić nowelizację art. 14 ust. 3 UDIŚ, która zmierza do tego, by 

wydłużyć termin na udostępnienie dokumentów, o których dane są zamieszczane w 

publicznie dostępnych wykazach. W chwili obecnej dokumenty takie powinny być 

udostępnianie w dniu złożenia wniosku, zaś nowelizacja wydłuża ten termin maksymalnie do 

trzech dni. Wydaje się, że obecne brzmienie art. 14 ust. 3 UDIŚ właściwie określa termin 

udostępnienia tych informacji, zaś ewentualne trudności w jego przestrzeganiu powinny być 

usuwane poprzez działania faktyczne poprawiające sprawność udzielania wskazanych 

dokumentów, a nie poprzez ustawowe wydłużanie terminów. Dodatkowo - z praktycznego 

punktu widzenia i biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe – jest prawdopodobne, że 

faktycznie ten instrukcyjny termin spowoduje jeszcze większe opóźnienia w udostępnianiu 

dokumentów, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach. 

Ponadto – i na co wskazywała Fundacja Greenmind w trakcie społecznych konsultacji w 

sprawie Nowelizacji UDIŚ (uwaga nr 28 w raporcie z konsultacji)5 – wydłużenie terminu, w 

którym udostępniane są dokumenty w siedzibie organu, oznaczać będzie niekiedy 

uniemożliwienie udostępnienia tego dokumentu w żądanej formie. Nietrudno bowiem sobie 

wyobrazić, że z praktycznego punktu widzenia zbadanie obszernego dokumentu będzie 

fizycznie możliwe tylko w siedzibie organu, a podmiot żądający będzie musiał się 

pofatygować kilkaset kilometrów, by ten dokument obejrzeć. W takiej sytuacji, jeśli organ 

miałby do 3 dni na jego udostępnienie w każdym przypadku – również wówczas, gdy 

dokument jest łatwo dostępny – wyżej wymieniony podmiot z przyczyn praktycznych mógłby 

nie uzyskać dostępu do tego dokumentu – nie każdego bowiem stać na 3-dniową podróż 

celem uzyskania dostępu do dokumentu zawierającego informacje o środowisku. 

 

6. Dalsze rozwiązania zawarte w Nowelizacji UDIŚ dotyczą zmian w katalogu danych o 

dokumentach umieszczanych w publicznie dostępnych wykazach. Zmiany te nie wpływają 

istotnie na sposób realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji. 

Tego samego nie można jednak stwierdzić w odniesieniu do nowego brzmienia art.21 ust. 4 

UDIŚ, zgodnie z którym dane, o których mowa w art. 21 ust. 2 UDIŚ, będą zamieszczane w 

publicznie dostępnych wykazach w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wytworzenia 

dokumentów, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, albo przekazania ich 

władzom publicznym właściwym do ich udostępnienia. W chwili obecnej takiego przepisu w 

prawie polskim nie ma, co stanowi naruszenie art. 5 Konwencji. 

                                                           
5 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/266607/266610/266613/dokument160185.pdf 
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W praktyce, jak zauważył NIK6 w wyniku kontroli obowiązku zamieszczania przez organy 

administracji danych w publicznie dostępnych wykazach, powoduje to zamieszczanie danych 

w wykazach po długim czasie od ich wytworzenia – tak też stwierdzono w uzasadnieniu 

Nowelizacji UDIŚ na stronie 47. 

 

7. Z punktu widzenia zagadnień dotyczących wypełniania przez Polskę obowiązków 

wynikających z Konwencji istotne znaczenie ma nowelizacja art. 33 ust. 1 pkt 7 UDIŚ, która 

wydłuża termin na składanie skarg i wniosków w ramach postępowania w sprawie wydania i 

zmiany decyzji wymagającej udziału społeczeństwa z obecnego 21-dniowego terminu na 30-

dniowy termin. 

Słusznie niektóre organizacje społeczne (w tym m. in. Fundacja Greenmind w uwadze nr 54)7 

wskazały podczas konsultacji społecznych, że nawet termin 30-dniowy w niektórych 

przypadkach jest terminem niewystarczającym – jest to uwaga trafna zwłaszcza wówczas, 

gdy chodzi o duże przedsięwzięcia o znacznym zasięgu oddziaływania, których dotyczy bardzo 

obszerna dokumentacja. 

Wydaje się, że w przypadku skomplikowanych postępowań dotyczących dużych 

przedsięwzięć, sztywny 30-dniowy termin może nie stanowić „rozsądnych ram czasowych”, o 

których mowa w art. 6 Konwencji, dających społeczeństwu wystarczającą ilość czasu na 

przygotowanie się i efektywne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących 

środowiska. Byłoby zatem lepiej, gdyby termin ten stanowił termin minimalny, który władza 

publiczna, w razie konieczności, mogłaby wydłużyć. Takie rozwiązanie już funkcjonuje na 

gruncie UDIŚ w art. 39 ust. 1 pkt 4, zgodnie z którym organ opracowujący projekt dokumentu 

wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości 

informację o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co 

najmniej 21-dniowy termin ich składania. 

Przy okazji warto by ujednolicić przepisy art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 33 ust. 1 pkt 7 UDIŚ tak, 

ażeby zarówno w przypadku decyzji, jak i dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 

zapewniono społeczeństwu co najmniej 30-dni na zapoznanie się z niezbędną dokumentacją i 

na wniesienie uwag oraz wniosków. Niestety Nowelizacja UDIŚ nie przewiduje takiej zmiany 

UDIŚ. 

                                                           
6 Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, „Informacja o 
wynikach kontroli zapewnienia społeczeństwu udziału w postępowaniach dotyczących środowiska”, Warszawa, Maj 2010, 
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,ksr~p_09_112_201007291228271280399307~01,typ,kk.pdf 
7 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/266607/266610/266613/dokument160185.pdf 


