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Od dnia przy∏àczenia si´ Polski do Unii Europejskiej mo˝emy w naszym kraju
obserwowaç szybszy rozwój infrastruktury, intensyfikacj´ dzia∏alnoÊci rolniczej
oraz realizacj´ wielu innych przedsi´wzi´ç wspó∏finansowanych z unijnych
funduszy. Oprócz wielu korzyÊci gospodarczych, niestety cz´sto stwarza to
zagro˝enia dla przyrody. Na szcz´Êcie, z drugiej strony, nowe unijne przepisy
nak∏adajà obowiàzek brania pod uwag´ koniecznoÊci ochrony wyjàtkowych
walorów przyrodniczych podczas planowania ró˝nych dzia∏aƒ.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej zosta∏a stworzona sieç ekologiczna
Natura 2000, aby chroniç gatunki zwierzàt i roÊlin oraz siedliska przyrodnicze
o europejskim znaczeniu. Tak˝e w Polsce wyznaczono ok. 20% powierzchni
kraju, gdzie na podstawie unijnych dyrektyw przyrodniczych (Dyrektywa Ptasia
i Dyrektywa Siedliskowa) chronione sà elementy Êrodowiska przyrodniczego,
które w skali Europy sà zagro˝one wygini´ciem. Jest to cel g∏ówny wszelkiej
podejmowanej tu dzia∏alnoÊci, a surowe przepisy regulujà mo˝liwoÊç realizacji
innych przedsi´wzi´ç niezwiàzanych z celem ochrony.

Ta nowa w naszym kraju forma ochrony przyrody, jakà sà ostoje Natura 2000
(obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk),
rzàdzàce nià przepisy i najlepsze praktyki, pomimo i˝ od dnia akcesji up∏y-
n´∏o ju˝ kilka lat, wcià˝ nie sà wystarczajàco znane ani urz´dnikom podej-
mujàcym decyzje dotyczàce Êrodowiska, ani inwestorom planujàcym ró˝ne
dzia∏ania, ani spo∏eczeƒstwu, które mo˝e mieç wp∏yw na takie decyzje. Rodzi
to cz´sto konflikty spo∏eczne o pod∏o˝u ekologicznym lub opóênienia czy
nawet wstrzymanie planowanych inwestycji.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków od lat anga˝uje si´ m.in. w dzia-
∏ania majàce na celu unikni´cie lub ∏agodzenie negatywnych oddzia∏ywaƒ na
wa˝ne ostoje ptaków (IBA). Zebrane doÊwiadczenia doprowadzi∏y do wniosku,
˝e wielu szkód w Êrodowisku, wstrzymanych czy opóênionych inwestycji oraz
konfliktów spo∏ecznych mo˝na by by∏o uniknàç, gdyby od poczàtku istnia∏a
wola i umiej´tnoÊci przestrzegania przepisów ochrony przyrody, w tym tych
unijnych, dotyczàcych ostoi Natura 2000.
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Zarówno OTOP, jak i inne ekologiczne organizacje stojàce na stra˝y ochrony
przyrody, wobec iloÊci potrzebnych interwencji dotyczàcych zagro˝enia chro-
nionej przyrody, nie sà w stanie ich wszystkich podjàç. Dlatego te˝ oddajemy
w Wasze r´ce ten Poradnik.

Wierzymy, ˝e dzi´ki przedstawionym tu podstawom prawnym i praktycznym
mo˝liwoÊciom dzia∏ania w obronie ostoi Natura 2000, wiele organizacji poza-
rzàdowych, mieszkaƒców ostoi Natura 2000 i innych osób indywidualnych,
które troszczà si´ o stan polskiej przyrody, umiej´tnie i skutecznie zaanga˝uje
si´ w sytuacji zagro˝enia lub szkody w Êrodowisku ostoi Natura 2000. Liczymy
tak˝e, ˝e nowa wiedza zostanie wykorzystana przez decydentów, którzy wydajàc
decyzje administracyjne dotyczàce ostoi Natura 2000, b´dà zgodnie z literà
prawa respektowaç koniecznoÊç ochrony przyrody.

Skupiamy si´ w tym Poradniku na specyfice obszarów Natura 2000, która jako
temat nowy, doÊç skomplikowany i odmienny od znanych nam dotychczas
krajowych form ochrony przyrody, wymaga szczegó∏owego omówienia. Jednak
nale˝y pami´taç, ˝e wiele przedstawionych tu przepisów jest ogólnych i dotyczy
tak˝e elementów Êrodowiska przyrodniczego poza siecià Natura 2000.

Zapraszamy tak˝e na stron´ internetowà Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków „Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000”
(www.otop.org.pl/ekointerwencje), gdzie – jako uzupe∏nienie informacji
zawartych w Poradniku – mo˝na znaleêç wzory najcz´Êciej u˝ywanych pism. 

Goràco zach´camy do korzystania z Poradnika i anga˝owania si´ w ochron´
polskich ostoi Natura 2000! Razem mo˝emy wi´cej!

Ma∏gorzata Górska
Specjalista ds. ochrony ostoi ptaków
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
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1. Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
Podstawy prawne i praktyczne mo˝liwoÊci dzia∏ania

1.1. Definicje udzia∏u spo∏eczeƒstwa

W sensie w´˝szym – udzia∏ spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji dotyczàcych
Êrodowiska polega na stworzeniu prawnej mo˝liwoÊci uczestnictwa w specjal-
nym post´powaniu toczàcym si´ w ramach post´powania administracyjnego
(w przypadku decyzji administracyjnych) lub legislacyjnego (w przypadku pla-
nów i programów) podmiotowi, który nie musi wykazywaç ˝adnego interesu
oraz ma prawo sk∏adania uwag i wniosków. Takim specjalnym post´powa-
niem jest m.in. ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko (dalej OOÂ).

W sensie szerszym – udzia∏ spo∏eczeƒstwa to tak˝e udzia∏ w post´powaniu
podmiotów wyst´pujàcych w interesie publicznym (organizacji ekologicznych)
oraz udzia∏ stron post´powania (legitymujàcych si´ indywidualnym interesem
prawnym).

1.2. System ocen Êrodowiskowych

Instytucja post´powaƒ administracyjnych z udzia∏em spo∏eczeƒstwa zosta∏a
wprowadzona do prawa polskiego w zwiàzku z wype∏nianiem zobowiàzaƒ
wynikajàcych z Konwencji z Aarhus (Konwencja z dnia 25 czerwca 1998 r. o do-
st´pie do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji oraz dost´pie
do sprawiedliwoÊci w sprawach dotyczàcych Êrodowiska, Dz. U. z 2003 r., Nr 78,
poz. 706), ratyfikowanej przez Polsk´ 21 czerwca 2001 r., a nast´pnie – zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z prawa wspólnotowego, czyli prawa obowiàzujàcego we
wszystkich krajach cz∏onkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Aktualny kszta∏t systemu udzia∏u spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska wy-
krystalizowa∏ si´ w wyniku transpozycji na grunt polski przepisów wspólno-
towych regulujàcych system ocen Êrodowiskowych.
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Na system ocen Êrodowiskowych sk∏adajà si´:

I. Ocena Êrodowiskowa planów i programów:
1. Strategiczna ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko (SOOÂ);
2. Ocena oddzia∏ywania planu lub programu na obszar Natura 2000

(ocena habitatowa).

II. Ocena Êrodowiskowa przedsi´wzi´ç:
1. Ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko (OOÂ);
2. Ocena oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 (ocena

habitatowa).
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UDZIA¸ SPO¸ECZE¡STWA W OCENACH ÂRODOWISKOWYCH

PLANY I PROGRAMY

STRATEGICZNA OCENA 
ODDZIA¸YWANIA 

NA ÂRODOWISKO (SOOÂ)

Dyrektywa SEA
Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 
26.05.2003 r. w sprawie udzia∏u

spo∏eczeƒstwa w odniesieniu 
do sporzàdzania niektórych planów 
i programów w zakresie Êrodowiska 
oraz zmieniajàcej Dyrektywy Rady

85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu
do udzia∏u spo∏eczeƒstwa i dost´pu 

do wymiaru sprawiedliwoÊci
(Dz. Urz. UE L 156 
z 25.06.2003, s. 17)

OCENA ODDZIA¸YWANIA PLANU 
LUB PROGRAMU NA OBSZAR 

NATURA 2000 (OCENA HABITATOWA
PLANU LUB PROGRAMU)

Dyrektywa Siedliskowa 
(Habitatowa)

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory (Dz. Urz. UE L 206 

z 22.07.1992, str. 7, z póên. zm.)

Dyrektywa Ptasia
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa
(Dz. Urz. UE L Nr 20/7 z 26.01.2010 r.) 

OCENA ODDZIA¸YWANIA 
NA ÂRODOWISKO (OOÂ)

Dyrektywa EIA
Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia

27.06.1985 r. w sprawie oceny 
wp∏ywu wywieranego przez niektóre
przedsi´wzi´cia publiczne i prywatne 

na Êrodowisko naturalne
(Dz. Urz. UE L 175 z 5.07.1985, 

s. 40, z póên. zm.)

OCENA ODDZIA¸YWANIA 
PRZEDSI¢WZI¢CIA NA OBSZAR 

NATURA 2000 (OCENA HABITATOWA
PRZEDSI¢WZI¢CIA)

Dyrektywa Siedliskowa 
(Habitatowa)

Dyrektywa Ptasia

PRZEDSI¢WZI¢CIA
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Ró˝nice mi´dzy strategicznà ocenà oddzia∏ywania na Êrodowiskowà planów 
i programów a ocenà oddzia∏ywania na Êrodowisko przedsi´wzi´ç:

Ró˝nice mi´dzy SOOÂ i OOÂ a ocenà habitatowà:

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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RÓ˚NICE SOOÂ OOÂ

Etap planowanie realizacja 

Przedmiot plany i programy przedsi´wzi´cia
(dok∏adnie: okreÊlone 
w tych dokumentach cele 
strategiczne dla danego 
rodzaju dzia∏ania majàcego 
znaczenie dla Êrodowiska)

Zakres ogólny jednostkowy
– wszystkie przedsi´wzi´cia – jedno konkretne 

i dzia∏ania przewidziane przedsi´wzi´cie 
w planie lub programie 

Skala ocenianych – wielkoskalowe – o ma∏ej skali
skutków (wszystkie zwiàzane z osià- (wywo∏ane przez 

ganiem celów dokumentu) jedno przedsi´wzi´cie)
– skumulowane – skumulowane

(wszystkie skutki, jakie (wszystkie, jakie mogà 
mogà wyniknàç z planu wyniknàç z jednego, 
lub programu; ze wszyst- analizowanego przedsi´- 
kich planowanych przed- wzi´cia, w po∏àczeniu ze 
si´wzi´ç lub dzia∏aƒ skutkami, jakie powodujà 
– w po∏àczeniu ze skut- ju˝ istniejàce przedsi´-
kami, jakie powodujà ju˝ wzi´cia lub realizowane 
istniejàce przedsi´wzi´cia dzia∏ania)
lub realizowane dzia∏ania)

Podmiot, którego organy administracji niezale˝nie od statusu
dzia∏anie jest publicznej (inwestorzy publiczni 
poddawane ocenie i prywatni)
Êrodowiskowej

RÓ˚NICE STRATEGICZNA OCENA OCENA ODDZIA¸YWANIA 
ODDZIA¸YWANIA PLANU LUB PROGRAMU 
NA ÂRODOWISKO (SOOÂ)/ ALBO PRZEDSI¢WZI¢CIA
OCENA ODDZIA¸YWANIA NA OBSZAR NATURA 2000
NA ÂRODOWISKO (OOÂ) (OCENA HABITATOWA)

Zakres i cel szerszy w´˝szy
– ocena wp∏ywu programu/planu/ – wykluczenie wp∏ywu

przedsi´wzi´cia na wszystkie na obszar Natura 2000
elementy Êrodowiska oraz inne 
elementy (np. dobra kultury)

poradnik.qxd  4/13/10 12:49 PM  Page 11    (Black plate)



1.3. Plany i programy wymagajàce strategicznej oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko

Z art. 7 i 8 Konwencji z Aarhus i przepisów Dyrektywy SEA wynika obowià-
zek zapewnienia spo∏eczeƒstwu udzia∏u w post´powaniach legislacyjnych,
majàcych za przedmiot opracowywanie i przyjmowanie planów, progra-
mów oraz wytycznych polityk majàcych znaczenie dla Êrodowiska, a tak˝e
w post´powaniach dotyczàcych przygotowywania przepisów wykonawczych
lub procedur obowiàzujàcych aktów normatywnych. 

Strategiczna ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko (dalej jako SOOÂ) wykony-
wana jest po to, aby oceniç skutki dla Êrodowiska, jakie spowoduje realizacja
majàcych znaczenie dla Êrodowiska dokumentów planistycznych (planów 
i programów) opracowywanych przez w∏adze publiczne.

Wykonanie SOOÂ polega na:

� zebraniu wszelkich dost´pnych informacji o stanie Êrodowiska, w szczegól-
noÊci elementów, na które wp∏ynie realizacja planu lub programu, 

� zgromadzeniu wszelkich danych na temat tego, jakie skutki dla Êrodo-
wiska mo˝e przynieÊç realizacja planu lub programu, 

� ca∏oÊciowej i wszechstronnej ocenie takich skutków, 

� prezentacji wniosków wszystkim zainteresowanym, w tym spo∏eczeƒstwu.

Dokument „zbierajàcy” powy˝sze informacje i dane, zawierajàcy ocen´ oraz
wnioski, które z niej wynikajà, to Prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Sporzàdza jà organ, który poddaje opracowywany przez siebie dokument SOOÂ,
a nast´pnie przedstawia spo∏eczeƒstwu do zapoznania si´ i oceny (spo∏eczeƒ-
stwo dokonuje oceny w sk∏adanych przez siebie wnioskach i uwagach).

Zgodnie z Ustawà z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji 
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz 
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póên. zm.,
dalej jako UOOÂ) strategicznej ocenie poddaje si´ mi´dzy innymi nast´pu-
jàce dokumenty planistyczne (plany i programy):

1) studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (sporzàdzany na szczeblu gminy);

12
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3) plany lub programy w dziedzinie przemys∏u, energetyki, transportu, tele-
komunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leÊnictwa, rolnictwa,
rybo∏ówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyj-
mowane przez organy administracji, w których planuje si´ realizacj´ przed-
si´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko;

4) inne polityki, strategie, plany lub programy, je˝eli ich realizacja mo˝e spo-
wodowaç znaczàce oddzia∏ywanie na obszar Natura 2000, a nie sà one bez-
poÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie wynikajà z tej
ochrony.

Schemat strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko wyglàda nast´pujàco:

1) uzgodnienie z organem ochrony Êrodowiska oraz organem inspekcji sani-
tarnej zakresu i stopnia szczegó∏owoÊci informacji wymaganych w prognozie; 

2) sporzàdzenie prognozy SOOÂ dla projektu planu lub programu;

3) uzyskanie wymaganych ustawà opinii;

4) umo˝liwienie udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´powaniu SOOÂ; 

5) przedstawienie projektu planu lub programu wraz z prognozà SOOÂ 
do zaopiniowania organowi ochrony Êrodowiska oraz organowi inspekcji
sanitarnej;

6) uwzgl´dnienie w ostatecznej wersji projektu planu lub programu wnios-
ków z prognozy, opinii organu ochrony Êrodowiska i inspekcji sanitarnej
oraz uwag i wniosków zg∏oszonych w ramach udzia∏u spo∏ecznego;

7) za∏àczenie do przyj´tego planu lub programu podsumowania, zawiera-
jàcego uzasadnienie wyboru przyj´tego dokumentu w odniesieniu do roz-
patrywanych rozwiàzaƒ alternatywnych oraz informacji o sposobie wyko-
rzystania ustaleƒ prognozy SOOÂ, opinii organu ochrony Êrodowiska i organu
inspekcji sanitarnej, wyników post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa
oraz informacji o metodach i cz´stotliwoÊci przeprowadzania analizy skutków
realizacji planu lub programu w zakresie oddzia∏ywania na Êrodowisko;

8) podj´cie analizy skutków zgodnie z ustalonymi metodami i cz´stotliwoÊcià.

Aby umo˝liwiç udzia∏ spo∏eczeƒstwa w post´powaniu SOOÂ, organ opraco-
wujàcy projekt dokumentu podaje do publicznej wiadomoÊci informacj´ o:

1) przystàpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;

2) mo˝liwoÊciach zapoznania si´ z dokumentacjà sprawy oraz o miejscu, w któ-
rym jest ona wy∏o˝ona do wglàdu;

3) mo˝liwoÊci sk∏adania uwag i wniosków;

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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4) sposobie i miejscu sk∏adania uwag i wniosków, wskazujàc jednoczeÊnie co
najmniej 21-dniowy termin ich sk∏adania;

5) organie w∏aÊciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

6) post´powaniu w sprawie transgranicznego oddzia∏ywania na Êrodowisko,
je˝eli takowe jest prowadzone.

Organ opracowujàcy projekt planu lub programu dane o projekcie doku-
mentu oraz prognozie umieszcza w publicznie dost´pnym wykazie danych 
o dokumentach (mo˝liwym do przeglàdania w Internecie – w Biuletynie Infor-
macji Publicznej) oraz udost´pnia do wglàdu we w∏asnej siedzibie prognoz´
oddzia∏ywania na Êrodowisko, do której przede wszystkim b´dà si´ odnosiç
wnioski i uwagi spo∏eczeƒstwa.

Ka˝dy ma prawo sk∏adania uwag i wniosków w post´powaniu wymagajàcym
udzia∏u spo∏eczeƒstwa, w którym przeprowadza si´ strategicznà ocen´
oddzia∏ywania na Êrodowisko planu lub programu.

Wnioski i uwagi nale˝y z∏o˝yç przed up∏ywem wyznaczonego terminu, z∏o˝one
po jego up∏ywie pozostawia si´ bez rozpatrzenia. Uwagi lub wnioski z∏o˝one
w terminie muszà zostaç rozpatrzone, organ ma obowiàzek si´ do nich usto-
sunkowaç.

Do przyj´tego dokumentu organ musi do∏àczyç uzasadnienie z informacjà 
o udziale spo∏eczeƒstwa w post´powaniu oraz o tym, w jaki sposób zosta∏y wzi´te
pod uwag´ i w jakim zakresie zosta∏y uwzgl´dnione zg∏oszone uwagi i wnioski.

1.4. Ocena oddzia∏ywania planu lub programu na obszar
Natura 2000 (ocena habitatowa planu lub programu)

Dyrektywy Siedliskowa i Ptasia wymagajà, aby ka˝dy plan lub program, który
mo˝e znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000, a który nie jest bez-
poÊrednio zwiàzany z jego ochronà, zosta∏ poddany ocenie oddzia∏ywania na
Êrodowisko pod kàtem skutków, jakie wywo∏a dla celów ochrony tego obszaru.

W prawie polskim nie prowadzi si´ odr´bnego post´powania w sprawie oceny
habitatowej planu lub programu. Ocena oddzia∏ywania planu lub programu
na obszar Natura 2000 prowadzona jest w ramach SOOÂ (stanowi jej cz´Êç).

14
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Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 UOOÂ obowiàzkowymi elementami ka˝dej
prognozy oddzia∏ywania na Êrodowisko muszà byç takie elementy odnoszàce
si´ do obszarów Natura 2000, jak:

1) analiza i ocena istniejàcych problemów ochrony Êrodowiska istotnych 
z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w tym dotyczà-
cych obszarów Natura 2000,

2) analiza i ocena celów ochrony wyst´pujàcych na danym terenie obszarów
Natura 2000, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu
oraz sposobów, w jakich te cele zosta∏y uwzgl´dnione podczas opracowy-
wania dokumentu,

3) analiza i ocena przewidywanych znaczàcych oddzia∏ywaƒ, w tym oddzia∏y-
waƒ bezpoÊrednich, poÊrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkotermi-
nowych, Êrednioterminowych i d∏ugoterminowych, sta∏ych i chwilowych
oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz jego integralnoÊç,

4) przedstawienie rozwiàzaƒ majàcych na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensacj´ przyrodniczà negatywnych oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko,
mogàcych byç rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szcze-
gólnoÊci na cele i przedmiot ochrony konkretnych obszarów Natura 2000
oraz ich integralnoÊç,

5) wskazanie rozwiàzaƒ alternatywnych do rozwiàzaƒ zawartych w projek-
towanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzàcej do tego wyboru albo wyjaÊnienie braku roz-
wiàzaƒ alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych trudnoÊci wynika-
jàcych z niedostatków techniki lub luk we wspó∏czesnej wiedzy (z punktu
widzenia celu i przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integ-
ralnoÊci).

Uwaga! 

� Je˝eli wyniki oceny oddzia∏ywania planu lub programu na obszar Natura
2000 wyka˝à, ˝e ich skutki b´dà negatywne dla obszaru Natura 2000, a co
za tym idzie, nie powinny byç przyj´te w proponowanym kszta∏cie, organ,
który je opracowuje i przyjmuje, powinien znaleêç w takiej sytuacji rozwià-
zania alternatywne. 

� Je˝eli takich rozwiàzaƒ obiektywnie nie ma – plany i programy mogà zostaç
zrealizowane tylko w wyjàtkowych przypadkach, wy∏àcznie po spe∏nieniu
przes∏anek okreÊlonych w art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej. W prawie
polskim przes∏anki te obowiàzujà na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 
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16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220,
dalej powo∏ywana jako UOP). Omówiono je w dalszej cz´Êci rozdzia∏u,
dotyczàcej oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´ç na obszar Natura 2000.

1.5. Przedsi´wzi´cia wymagajàce oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko 

Kryterium kwalifikujàcym dane przedsi´wzi´cie do oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko (dalej jako OOÂ) jest jego rodzaj. Rodzaj przedsi´wzi´cia jest
okreÊlany za pomocà parametrów technicznych, technologicznych, gabarytów,
charakteru, przede wszystkim zaÊ – emisyjnoÊci i szkodliwoÊci dla Êrodowiska
mierzonej miarà innych negatywnych oddzia∏ywaƒ. 

Rodzaje przedsi´wzi´ç zaliczanych do I oraz II grupy okreÊli rozporzàdzenie
Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 60 UOOÂ, uwzgl´dniajàce mo˝-
liwe oddzia∏ywanie poszczególnych przedsi´wzi´ç na Êrodowisko. Do czasu
jego wydania, ale nie póêniej ni˝ do 15.11.2010 r. obowiàzuje „stare” Rozporzà-
dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko oraz szczegó∏o-
wych uwarunkowaƒ zwiàzanych z kwalifikowaniem przedsi´wzi´cia do sporzàdze-
nia raportu o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko (Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573,
z póên. zm.). 

16
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W PRAWIE POLSKIM OBOWIÑZUJE NAST¢PUJÑCY PODZIA¸
PRZEDSI¢WZI¢å: 

GRUPA I przedsi´wzi´cia mogàce zawsze znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
dla których przeprowadzenie OOÂ jest zawsze obowiàzkowe

GRUPA II
przedsi´wzi´cia mogàce potencjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na

Êrodowisko, dla których obowiàzek przeprowadzenia OOÂ stwierdza
si´ w drodze postanowienia, w zale˝noÊci od wyników kwalifikacji
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1.6. Dwuetapowa ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko

OOÂ jest wykonywana w fazie zasadniczej, czyli w ramach post´powania w spra-
wie wydania decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj´
planowanego przedsi´wzi´cia (dalej jako decyzja Êrodowiskowa), czyli prak-
tycznie przed udzieleniem zgody na lokalizacj´ przedsi´wzi´cia.

OOÂ w fazie wykonawczej (ocena ponowna) prowadzi si´ z kolei w toku
post´powania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budow´, o zatwier-
dzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowla-
nych oraz o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej, je˝eli koniecznoÊç
przeprowadzenia takiej oceny zosta∏a stwierdzona przez organ w∏aÊciwy do
wydania decyzji Êrodowiskowej, albo –

1) na wniosek podmiotu planujàcego podj´cie realizacji przedsi´wzi´cia,
z∏o˝ony do organu w∏aÊciwego do wydania decyzji, 

2) bàdê wówczas, gdy organ w∏aÊciwy do wydania decyzji budowlanej stwierdzi,
˝e we wniosku o wydanie decyzji zosta∏y dokonane zmiany w stosunku do
wymagaƒ okreÊlonych w decyzji Êrodowiskowej.

W ka˝dym z post´powaƒ OOÂ zapewnienie udzia∏u spo∏eczeƒstwa jest
obligatoryjne.

1.7. Jak przebiega ocena oddzia∏ywania na Êrodowisko?

Ocen´ oddzia∏ywania planowanego przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, stanowiàcà
cz´Êç post´powania w sprawie wydania decyzji Êrodowiskowej, przeprowadza
organ w∏aÊciwy do wydania tej decyzji, czyli:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska (dalej jako RDOÂ) – dla przed-
si´wzi´ç nale˝àcych do grupy I, takich jak mi´dzy innymi: drogi, linie kole-
jowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przesy∏u ropy
naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne
zbiorniki wodne, tak˝e dla przedsi´wzi´ç z grupy I i II realizowanych na

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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terenach zamkni´tych oraz przedsi´wzi´ç polegajàcych na zmianie lasu,
niestanowiàcego w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, na u˝ytek rolny;

2) starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podzia∏u gruntów;

3) dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych – w przypadku zmiany
lasu, stanowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, na u˝ytek rolny;

4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – dla pozosta∏ych przedsi´wzi´ç. 

Przeprowadzenie OOÂ dla przedsi´wzi´cia z grupy I jest obligatoryjne (prze-
prowadza si´ jà zawsze). 

Obowiàzek przeprowadzenia OOÂ dla przedsi´wzi´cia z grupy II stwierdza
organ w∏aÊciwy do wydania decyzji Êrodowiskowej. Kwalifikacja jest dokony-
wana w oparciu o kart´ informacyjnà przedsi´wzi´cia oraz kryteria okreÊlone
w art. 63 ust. 1 UOOÂ. Obowiàzek przeprowadzenia OOÂ dla przedsi´wzi´ç
z II grupy jest stwierdzany postanowieniem. Postanowienie wydaje si´ rów-
nie˝, jeÊli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania
przedsi´wzi´cia na Êrodowisko. Oba postanowienia mogà byç przedmiotem
zaskar˝enia.

Przed wydaniem decyzji Êrodowiskowej organ w∏aÊciwy do jej wydania
zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u spo∏eczeƒstwa w post´powaniu, w ramach
którego przeprowadza ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko;
stwierdzenie postanowieniem braku potrzeby przeprowadzenia oceny
wy∏àcza w takim post´powaniu udzia∏ spo∏eczeƒstwa realizowany na zasa-
dach przewidywanych UOOÂ.

Ka˝dy mo˝e wziàç udzia∏ w post´powaniu, w ramach którego przeprowadza
si´ OOÂ. 

Organ administracji w∏aÊciwy do przeprowadzenia post´powania z udzia∏em
spo∏eczeƒstwa podaje do publicznej wiadomoÊci zbiorczà informacj´ –
obwieszczenie z wszelkimi danymi niezb´dnymi do z∏o˝enia uwag i wniosków
przez spo∏eczeƒstwo. 

W szczególnoÊci publikacji podlega informacja o:

1. przystàpieniu do przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko; 

2. przedmiocie decyzji, która ma byç wydana w sprawie; 
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3. organie w∏aÊciwym do wydania decyzji oraz organach w∏aÊciwych do wyda-
nia opinii i dokonania uzgodnieƒ; 

4. sposobie i miejscu sk∏adania uwag i wniosków; 

5. 21-dniowym terminie ich sk∏adania.

Organ prowadzàcy post´powanie podaje tak˝e w Internecie (w publicznie
dost´pnym wykazie danych na stronie BIP) dane o raporcie oceny oddzia∏y-
wania na Êrodowisko oraz udost´pnia do wglàdu we w∏asnej siedzibie raport,
do którego przede wszystkim b´dà si´ odnosiç wnioski i uwagi spo∏eczeƒstwa.

Uwaga!

� Uwagi lub wnioski z∏o˝one po up∏ywie terminu pozostawia si´ bez rozpa-
trzenia. 

� Uwagi lub wnioski z∏o˝one w terminie muszà zostaç rozpatrzone.

Wskazówka praktyczna – sposób sk∏adania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski mo˝na z∏o˝yç listownie, osobiÊcie w urz´dzie lub za pomocà
poczty elektronicznej (bez koniecznoÊci podpisu elektronicznego). Nale˝y
zachowaç potwierdzenie z∏o˝enia uwag (pokwitowanie nadania listu pole-
conego, potwierdzenie z∏o˝enia dokumentu w urz´dzie na jego kopii, kopia
e-mail), gdy˝ mo˝e ono si´ przydaç na etapie odwo∏ania od wydanej decyzji,
gdyby organ zignorowa∏ nasze uwagi.

Wskazówka praktyczna – termin sk∏adania uwag i wniosków

Termin wylicza si´ z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych zasad:

– up∏yw ostatniego z wyznaczonej liczby dni uwa˝a si´ za koniec terminu
(art. 57 § 1 KPA);

– zawiadomienie spo∏eczeƒstwa o mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków i uwag
dokonane w formie obwieszczenia musi zostaç spo∏eczeƒstwu „dor´-
czone”; zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie poprzez obwieszczenie
uwa˝a si´ za dokonane po up∏ywie czternastu dni od dnia publikacji
obwieszczenia;

– je˝eli poczàtkiem terminu okreÊlonego w dniach jest pewne zdarzenie,
przy obliczaniu tego terminu nie uwzgl´dnia si´ dnia, w którym zdarze-
nie nastàpi∏o (art. 57 § 1 KPA). 

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska

19

poradnik.qxd  4/13/10 12:49 PM  Page 19    (Black plate)



W post´powaniu OOÂ z udzia∏em spo∏eczeƒstwa nie uwzgl´dnia si´ wi´c
dnia opublikowania obwieszczenia (dnia pierwszego) oraz dnia „dor´czenia”
zawiadomienia (pi´tnastego od dnia publikacji obwieszczenia). Liczymy
dni kolejne, kalendarzowe, a nie tylko powszednie (tzw. robocze) – liczymy
∏àcznie z sobotami i dniami ustawowo wolnymi od pracy. Dzieƒ ustawowo
wolny od pracy (niedziele oraz najwa˝niejsze Êwi´ta uznane za wolne od
pracy) ma znaczenie dla liczenia terminu tylko wówczas, gdy jest ostatnim
dniem terminu. Przyjmuje si´ wówczas, ˝e termin ulega przed∏u˝eniu i za
ostatni dzieƒ terminu uwa˝a si´ najbli˝szy nast´pny dzieƒ powszedni. 

Uwaga! Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (chyba ˝e w sobot´
przypada Êwi´to uznane ustawowo za dzieƒ wolny od pracy), wi´c je˝eli termin
up∏ywa w sobot´, wnioski lub uwagi musimy wys∏aç (listownie, e-mailem) naj-
póêniej w sobot´, poniewa˝ termin nie ulegnie przed∏u˝eniu do poniedzia∏ku.

Przyk∏ad:

Termin do sk∏adania uwag i wniosków rozpocznie bieg po up∏ywie terminu
dor´czenia zawiadomienia o mo˝liwoÊci ich sk∏adania (po 14 dniach od
dnia publikacji obwieszczenia).

Obliczmy termin dor´czenia:

Dzieƒ 1: publikacja obwieszczenia – dzieƒ zdarzenia, od którego liczy si´
termin, nie wliczamy do terminu dor´czenia;

Dzieƒ 2: pierwszy dzieƒ, w którym biegnie termin dla dor´czenia informacji;

Dzieƒ 14: up∏ywa termin dla dor´czenia – przyjmujemy, ˝e informacja zosta∏a
dor´czona tego dnia. Przyjmujemy ten dzieƒ jako dzieƒ zdarzenia, od któ-
rego liczy si´ termin, ale nie wliczamy tego dnia do terminu sk∏adania wnios-
ków i uwag (je˝eli jest to niedziela lub Êwi´to ustawowo uznane za dzieƒ
wolny od pracy – termin dor´czenia przed∏u˝y si´ na kolejny dzieƒ powszedni,
pozosta∏e terminy równie˝ si´ przed∏u˝à o ten dzieƒ).

Obliczmy termin sk∏adania wniosków i uwag:

Dzieƒ 15: pierwszy dzieƒ sk∏adania wniosków i uwag;

Dzieƒ 35: up∏ywa termin sk∏adania wniosków i uwag (je˝eli dzieƒ ten wypada
w niedziel´ lub Êwi´to wolne od pracy – termin up∏ywa w kolejny dzieƒ po-
wszedni – je˝eli jest nim dzieƒ 36 – wnioski i uwagi mo˝emy z∏o˝yç jeszcze
36 dnia).
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Ka˝dy ma prawo do sk∏adania uwag i wniosków w post´powaniu wymaga-
jàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa.

Zg∏oszone wnioski i uwagi majà jednak charakter wy∏àcznie konsultacyjny.
Organ prowadzàcy post´powanie nie jest nimi zwiàzany i w zakresie podej-
mowanego rozstrzygni´cia mo˝e zajàç odmienne stanowisko. Mimo niewià-
˝àcego charakteru uwagi i wnioski muszà zostaç rozpatrzone przed wydaniem
decyzji Êrodowiskowej. Informacje, dane, sugestie, opinie ekspertów z∏o˝one
w trybie uwag i wniosków – zgodnie z art. 7, 77 i 80 Kodeksu post´powania
administracyjnego (dalej jako KPA) traktowane sà jako materia∏ dowodowy
w sprawie i funkcjonujà na równych prawach z innymi dowodami – wymagajà
weryfikacji. Uzasadnione uwagi i wnioski wymagajà uwzgl´dnienia w post´-
powaniu, ewentualnie w koƒczàcym post´powanie rozstrzygni´ciu. Pomini´cie
zbadania zasygnalizowanych faktów, nieuwzgl´dnienie tych z nich, które
powinny mieç wp∏yw na rozstrzygni´cie, stanowi przes∏anki odwo∏awcze, pro-
wadzàce do uchylenia decyzji Êrodowiskowej w wy˝szej instancji. W uzasadnie-
niu decyzji Êrodowiskowej, niezale˝nie od wymagaƒ wynikajàcych z przepisów
KPA, organ musi podaç informacje o udziale spo∏eczeƒstwa w post´powaniu
oraz o tym, w jaki sposób zosta∏y wzi´te pod uwag´ i w jakim zakresie zosta∏y
uwzgl´dnione uwagi i wnioski zg∏oszone w zwiàzku z udzia∏em spo∏eczeƒstwa. 

Uwaga! 

Zg∏oszenie uwag i wniosków przez organizacj´ ekologicznà w post´powa-
niu administracyjnym, wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa nie jest równo-
znaczne z uczestniczeniem w nim na prawach strony. Tym bardziej odnosi
si´ to do sytuacji, w której wnioski i uwagi wnios∏a osoba fizyczna. 

Zg∏oszenie samych uwag i wniosków wyczerpuje nasz udzia∏ w post´powa-
niu, je˝eli nie mamy w sprawie indywidualnego, materialnego interesu praw-
nego (nie jesteÊmy stronà post´powania).

Zg∏oszenie wniosków i uwag przez osoby fizyczne – poza tym, co oznacza
samo w sobie – nie oznacza nic wi´cej, nie daje ˝adnych dodatkowych upraw-
nieƒ formalnych.

Zg∏oszenie wniosków i uwag nie daje prawa do dalszego brania udzia∏u 
w sprawie ani w charakterze strony, ani na prawach strony.

W szczególnoÊci – nie uprawnia do z∏o˝enia skutecznego odwo∏ania od decyzji
Êrodowiskowej.

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Je˝eli osoba fizyczna ma w∏asny indywidualny interes prawny – jest stronà
post´powania i mo˝e w nim czynnie uczestniczyç – nie musi sk∏adaç w tej
sprawie wniosku, jej udzia∏ nie jest uzale˝niony od uznania organu (nie wydaje
si´ postanowienia potwierdzajàcego, ˝e osoba fizyczna jest stronà post´powania). 

Je˝eli natomiast osoba fizyczna nie ma indywidualnego interesu prawnego –
nie mo˝e na w∏asny wniosek zostaç stronà post´powania. Nieco inaczej jest 
w przypadku organizacji ekologicznej, która – aby uzyskaç uprawnienie do
czynnego udzia∏u w post´powaniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa, w∏àcznie z pra-
wem zaskar˝ania rozstrzygni´ç – powinna na podstawie art. 44 UOOÂ „zg∏o-
siç ch´ç uczestniczenia w okreÊlonym post´powaniu wymagajàcym udzia∏u
spo∏eczeƒstwa”. 

Wskazówka praktyczna – zg∏oszenie ch´ci uczestniczenia w post´powaniu

Sk∏adajàc wnioski i uwagi – nie zapominajmy o zawarciu w naszym piÊmie
oÊwiadczenia, i˝: „na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒ-
stwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko,
zg∏aszamy ch´ç uczestniczenia w tym post´powaniu”.

Uwaga! 

Aby rozpoczàç czynne dzia∏anie w sprawie prowadzonej z udzia∏em spo∏e-
czeƒstwa, organizacja ekologiczna, która zg∏osi∏a ch´ç uczestniczenia w spra-
wie, nie musi czekaç, jak to ma miejsce w „zwyk∏ym” post´powaniu admi-
nistracyjnym, na postanowienie organu o dopuszczeniu do udzia∏u w post´-
powaniu.

W post´powaniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa wystarczy jednostronne oÊwiadcze-
nie organizacji o ch´ci uczestniczenia w post´powaniu, nie ma podstaw praw-
nych do tego, aby organ wydawa∏ w tej sprawie „pozytywne” postanowienie.

Organ wydaje natomiast postanowienia negatywne – o odmowie dopusz-
czenia organizacji do udzia∏u w post´powaniu. WÊród przes∏anek, które
mog∏yby uzasadniaç takie rozstrzygni´cie, wskazywaç mo˝na co najwy˝ej
przyczyny formalne, na postanowienie negatywne – organizacji ekologicz-
nej przys∏uguje za˝alenie.
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Jakie korzyÊci daje organizacji ekologicznej bycie uczestnikiem na prawach
strony? 

Szeroko na ten temat traktuje rozdzia∏ 2.2. poradnika. 

W tym miejscu, w nieco anegdotycznym tonie wskazaç mo˝na, i˝ proporcje
mi´dzy uprawnieniami strony (uczestnika na prawach strony), a osoby sk∏a-
dajàcej tylko wnioski i uwagi w cz´Êci post´powania prowadzonej z udzia∏em
spo∏eczeƒstwa przedstawiajà si´ nast´pujàco:

Wystarczy zwróciç uwag´, ˝e organizacja ekologiczna nieb´dàca uczestnikiem
post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa mo˝e wnieÊç wnioski i uwagi tylko 
w ciàgu 21 dni, w terminie wyznaczonym przez organ.

Je˝eli up∏ynà∏ 21-dniowy termin wyznaczony przez organ – nie mo˝e ich
poprawiç, uzupe∏niç, zmieniç, rozwinàç ani polemizowaç z nowymi faktami.

Natomiast organizacja, która na podstawie art. 10 § 1 KPA wyrazi∏a ch´ç
uczestniczenia w post´powaniu jako uczestnik na prawach strony – mo˝e wnosiç
wnioski i uwagi dowolnà iloÊç razy i w dowolnym terminie, a˝ do wydania
decyzji Êrodowiskowej. Oprócz wniosków i uwag o charakterze informacyjno-
-dowodowym – organizacja ekologiczna wyst´pujàca jako uczestnik na pra-
wach strony, mo˝e, wnoszàc formalne wnioski dowodowe, ˝àdaç sprawdzenia
dowodów z∏o˝onych przez inwestora, zgromadzonych przez organ itd.

Uwaga!

OÊwiadczenie o ch´ci uczestniczenia organizacji ekologicznej w post´po-
waniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa nie musi byç zawarte w tym samym piÊmie
co nasze wnioski i uwagi. 

Organizacja ekologiczna mo˝e tak˝e z∏o˝yç samo oÊwiadczenie, nie wno-
szàc uwag i wniosków. 

Mo˝e te˝ wnioski i uwagi wnieÊç w dowolnym momencie po wczeÊniejszym
z∏o˝eniu oÊwiadczenia o ch´ci uczestniczenia w post´powaniu z udzia∏em
spo∏eczeƒstwa.

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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1.8. Samoistne prawo organizacji ekologicznych 
do zaskar˝ania decyzji Êrodowiskowych

Status uczestnika na prawach strony s∏u˝y organizacji ekologicznej w post´-
powaniu prowadzonym z udzia∏em spo∏eczeƒstwa do tego, aby poprzez post´-
powanie dowodowe ukszta∏towaç jak najbardziej korzystnà treÊç decyzji Êro-
dowiskowej (z punktu widzenia celów ochrony przyrody). 

Formalny status strony, uczestnika na prawach strony, czy te˝ podmiotu sk∏a-
dajàcego wnioski i uwagi nie jest organizacji ekologicznej potrzebny do tego,
˝eby wnieÊç:

1) odwo∏anie od decyzji wydanej w post´powaniu wymagajàcym udzia∏u spo-
∏eczeƒstwa,

2) skarg´ do Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego (WSA) od decyzji wyda-
nej w post´powaniu wymagajàcym udzia∏u spo∏eczeƒstwa.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 i 3 UOOÂ organizacje ekologiczne mogà wnosiç
wymienione wy˝ej Êrodki zaskar˝enia (przede wszystkim kwestionujàc decyzje
Êrodowiskowe):

1) je˝eli jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji;

2) nawet, gdy nie bra∏a ona udzia∏u w post´powaniu wymagajàcym udzia∏u
spo∏eczeƒstwa.

Organizacja ekologiczna mo˝e przystàpiç do post´powania nie tylko w I in-
stancji, nawet nie bioràc w tej instancji udzia∏u, mo˝e si´ w∏àczyç do post´po-
wania odwo∏awczego, je˝eli post´powanie w instancji by∏o lub powinno by∏o
byç prowadzone z udzia∏em spo∏eczeƒstwa. Mo˝liwe jest to przez z∏o˝enie
odwo∏ania od wydanej decyzji, w terminie, w którym KPA to dopuszcza (14 dni
od dnia, w którym decyzja organu I instancji zosta∏a dor´czona ostatniej ze
stron post´powania). W sk∏adanym odwo∏aniu organizacja powinna wykazaç,
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i˝ posiada status organizacji ekologicznej (mo˝na za∏àczyç odpis z KRS).
Je˝eli organizacja z∏o˝y odwo∏anie i wyka˝e swój status jako organizacji ekolo-
gicznej – uczestniczy w post´powaniu przed organem II instancji na zasadach
wskazanych wy˝ej, przy omawianiu udzia∏u w I instancji (bez koniecznoÊci
oczekiwania na odr´bne postanowienie organu II instancji w sprawie dopusz-
czenia do post´powania odwo∏awczego).

Podobne uprawnienia przys∏ugujà organizacji co do mo˝liwoÊci wniesienia
skargi na decyzj´ do sàdu administracyjnego, organizacja mo˝e to zrobiç, nawet
nie bioràc wczeÊniej udzia∏u w post´powaniu I i II instancji. Przystàpienie do
post´powania sàdowo-administracyjnego jest jednak przede wszystkim uwa-
runkowane dopuszczalnoÊcià z∏o˝enia skargi (wyczerpanie administracyjnego
toku instancji, termin – 30 dni od dnia, w którym decyzja organu II instancji
zosta∏a dor´czona ostatniej ze stron post´powania).

W sk∏adanej skardze organizacja powinna wykazaç, i˝ posiada status organi-
zacji ekologicznej (mo˝na za∏àczyç odpis z KRS). Je˝eli organizacja z∏o˝y
skarg´ i wyka˝e swój status jako organizacji ekologicznej – mo˝e czynnie
uczestniczyç w post´powaniu przed WSA bez koniecznoÊci oczekiwania na
odr´bne postanowienie sàdu w sprawie dopuszczenia do tego post´powania.
Pami´tajàc o tych szczególnych uprawnieniach, warto by∏oby jednak sugero-
waç w∏àczanie si´ organizacji ekologicznych do post´powania przede wszyst-
kim w I instancji. To na tym etapie rozstrzygania sprawy nale˝a∏oby dopil-
nowywaç prawid∏owego przebiegu post´powania i wzi´cia pod uwag´ wszyst-
kich merytorycznych kwestii istotnych dla rozstrzygni´cia.

W ponownym post´powaniu OOÂ organem w∏aÊciwym jest wy∏àcznie RDOÂ.
Po otrzymaniu raportu OOÂ, organ w∏aÊciwy do wydania decyzji budowlanych
wyst´puje do RDOÂ z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przed-
si´wzi´cia i przedk∏ada mu mi´dzy innymi raport oraz decyzj´ Êrodowiskowà. 

Przed wydaniem postanowienia uzgadniajàcego, RDOÂ wyst´puje do organu
w∏aÊciwego w sprawie wydania decyzji budowlanych o zapewnienie mo˝li-
woÊci udzia∏u spo∏eczeƒstwa. W ponownym post´powaniu OOÂ spo∏eczeƒ-
stwu, w tym organizacjom ekologicznym, przys∏ugujà wszystkie te uprawnie-
nia, które podmioty te posiadajà w OOÂ prowadzonej w fazie zasadniczej.

Organ w∏aÊciwy do wydania decyzji, przed którymi wykonuje si´ ponownà
OOÂ, przekazuje RDOÂ zg∏oszone przez spo∏eczeƒstwo uwagi i wnioski oraz
protokó∏ z rozprawy administracyjnej otwartej dla spo∏eczeƒstwa, je˝eli takowa
by∏a przeprowadzana. 

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Uwaga!

Je˝eli z raportu OOÂ wynika zasadnoÊç realizacji przedsi´wzi´cia w warian-
cie innym ni˝ proponowany przez inwestora (wnioskodawc´), organ w∏aÊciwy
do wydania decyzji Êrodowiskowej, za zgodà wnioskodawcy, wskazuje w decyzji
wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy,
odmawia zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia.

1.9. Ocena oddzia∏ywania przedsi´wzi´ç na obszar 
Natura 2000 (ocena habitatowa przedsi´wzi´ç)

Na gruncie prawa polskiego tryb i zasady prowadzenia oceny habitatowej oraz
udzia∏u w tym procesie spo∏eczeƒstwa okreÊlajà przepisy: 

1) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151,
poz. 1220),

2) Ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach
oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póên. zm.).

Ocena habitatowa jest zawsze obligatoryjna w przypadku przedsi´wzi´ç
mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000.

OCENA HABITATOWA jest odr´bnym, samodzielnym i szczególnym in-
strumentem oceny Êrodowiskowej, którego celem jest zbadanie, czy da si´
wykluczyç znaczàce negatywne oddzia∏ywania planowanego przedsi´wzi´cia
na INTEGRALNOÂå OBSZARU NATURA 2000.

Je˝eli wp∏ywu takiego nie da si´ wykluczyç – nie mo˝na zrealizowaç przed-
si´wzi´cia, chyba ˝e w trakcie oceny habitatowej stwierdzono przes∏anki
szczególne.
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Przes∏anki szczególne, dopuszczajàce realizacj´ przedsi´wzi´cia w sytuacji,
kiedy b´dzie ono znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru
Natura 2000, okreÊla art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej (patrz rozdzia∏ 1.10.
poradnika).

Art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej:

JeÊli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwià-
zaƒ alternatywnych, plan lub przedsi´wzi´cie musi jednak zostaç zrealizowane
z powodów o charakterze zasadniczym wynikajàcych z nadrz´dnego interesu
publicznego, w tym interesów majàcych charakter spo∏eczny lub gospodarczy,
Paƒstwo Cz∏onkowskie stosuje wszelkie Êrodki kompensujàce konieczne do
zapewnienia ochrony ogólnej spójnoÊci Natury 2000. O przyj´tych Êrodkach
kompensujàcych Paƒstwo Cz∏onkowskie informuje Komisj´.

Je˝eli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszka∏y
przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, jedyne wzgl´dy, na które mo˝na si´
powo∏aç, to wzgl´dy odnoszàce si´ do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeƒstwa
publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla Êrodowiska
lub, po wyra˝eniu opinii przez Komisj´, innych powodów o charakterze zasad-
niczym wynikajàcych z nadrz´dnego interesu publicznego.

W prawie polskim odpowiednikiem art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej jest
art. 34 ust. 1 i 2 UOP.

OCENA HABITATOWA stanowi:

1) albo obligatoryjny element:

– OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy I i II,

– ponownej OOÂ przedsi´wzi´ç 
z grupy I i II;

2) albo odr´bnà procedur´ w ramach
post´powania w sprawie niektórych
decyzji wydawanych dla przedsi´-
wzi´ç z grupy III.

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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1.9.1. Ocena habitatowa w ramach OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy I i II
oraz w ramach ponownej OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy I i II

Ocena habitatowa w ramach OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy I i II oraz w ramach
ponownej OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy I i II przeprowadzana jest w sytuacji,
kiedy przedsi´wzi´cie nale˝y do grupy I lub II, a wi´c wówczas, gdy jest przed-
si´wzi´ciem zawsze lub potencjalnie znaczàco oddzia∏ujàcym na Êrodowisko,
dla którego prowadzi si´ OOÂ, a które zarazem, ze wzgl´du na lokalizacj´,
sposób realizacji lub inne okolicznoÊci, mo˝e znaczàco negatywnie oddzia-
∏ywaç na obszar Natura 2000.

Procedura przebiega w sposób, jaki przedstawiono wczeÊniej dla OOÂ – jest
to bowiem tak naprawd´ procedura OOÂ z dodatkowymi elementami, wyma-
ganymi dla oceny habitatowej.

Przygotowujàc wnioski i uwagi w takim post´powaniu, ewentualnie – bioràc
w nim udzia∏ jako strona lub jako uczestnik na prawach strony, zwracamy
uwag´ na nast´pujàce elementy oceny habitatowej:

a) Raport OOÂ w opisie elementów przyrodniczych Êrodowiska obj´tych
zakresem przewidywanego oddzia∏ywania planowanego przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko musi zawieraç szczegó∏owà analiz´ pozwalajàcà stwierdziç,
czy przedsi´wzi´cie b´dzie znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000,
a tak˝e czy b´dzie wywieraç znaczàcy negatywny wp∏yw na integralnoÊç
tego obszaru. 

Aby mo˝na by∏o dokonaç oceny habitatowej, raport OOÂ przedstawiajàc: 

� opis przewidywanych skutków dla Êrodowiska w przypadku niepodej-
mowania przedsi´wzi´cia, 

� opis analizowanych wariantów i uzasadnienie wariantu proponowanego
przez wnioskodawc´, z uwzgl´dnieniem warunków okreÊlonych w art. 34
ust. 1 UOP,

� opis przewidywanych dzia∏aƒ majàcych na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensacj´ przyrodniczà negatywnych oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko,
w szczególnoÊci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralnoÊç tego obszaru,

musi – zgodnie z art. 66 ust. 2 UOOÂ – uwzgl´dniaç przewidywane oddzia∏y-
wanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralnoÊç tego obszaru.
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b) RDOÂ, uzgadniajàc decyzj´ Êrodowiskowà, musi w postanowieniu uzgadnia-
jàcym odnieÊç si´ do wszystkich elementów wymaganych przy ocenie habi-
tatowej, przede wszystkim do tego, czy w przypadku uzgadnianego przed-
si´wzi´cia zachodzà negatywne przes∏anki zwiàzane z jego znaczàcym
negatywnym wp∏ywem na obszar Natura 2000, wykluczajàce zgod´ na reali-
zacj´ przedsi´wzi´cia, a je˝eli tak, to czy zachodzà jednoczeÊnie przes∏anki
pozytywne (wyjàtki) pozwalajàce je zrealizowaç, mimo znaczàcego negatyw-
nego oddzia∏ywania na obszar Natura 2000.

Przes∏anki negatywne wykluczajàce realizacj´ przedsi´wzi´cia znaczàco
negatywnie oddzia∏ujàcego na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wyjàtki
od tego zakazu okreÊlone zosta∏y w art. 6 ust. 3 i 4 Dyrektywy Siedliskowej.
Do prawa polskiego transponujà je art. 33 i 34 UOP. 

Art. 33 UOP zabrania podejmowania dzia∏aƒ mogàcych osobno lub w po∏àcze-
niu z innymi dzia∏aniami znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony
obszaru Natura 2000, chyba ˝e w danej sprawie wystàpià przes∏anki (warunki)
okreÊlone w art. 34 ust. 1 UOP, wyjàtkowo umo˝liwiajàce realizacj´ takich dzia∏aƒ.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 UOP dzia∏anie mogàce znaczàco negatywnie oddzia-
∏ywaç na cele obszaru Natura 2000 mo˝e zostaç zrealizowane tylko wtedy,
je˝eli spe∏nione sà jednoczeÊnie (∏àcznie) wszystkie poni˝sze warunki: 

1) nie ma rozwiàzaƒ alternatywnych, 

2) przemawiajà za tym konieczne wymogi nadrz´dnego interesu publicznego,
w tym wymogi o charakterze spo∏ecznym lub gospodarczym, 

3) zostanie wykonana kompensacja przyrodnicza, niezb´dna do zapewnienia
spójnoÊci i w∏aÊciwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

Je˝eli znaczàce negatywne oddzia∏ywanie dotyczy siedlisk i gatunków priory-
tetowych, zezwolenie, na podstawie art. 34 ust. 2 UOP mo˝e byç wydane tylko
w celu:

1) ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi, 

2) zapewnienia bezpieczeƒstwa powszechnego, 

3) uzyskania korzystnych nast´pstw o pierwszorz´dnym znaczeniu dla Êrodo-
wiska przyrodniczego, 

4) wynikajàcym z koniecznych wymogów nadrz´dnego interesu publicznego,
po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Wydajàc zgod´ na realizacj´ planu lub przedsi´wzi´cia mogàcego znaczàco
negatywnie oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000, RDOÂ wskazuje zakres, miejsce,
termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowiàzujàc inwestora
do jej wykonania nie póêniej ni˝ w terminie rozpocz´cia dzia∏aƒ powodujà-
cych negatywne oddzia∏ywanie. 

c) Je˝eli ocena habitatowa prowadzona jest w ramach uzgadniania decyzji
Êrodowiskowej wydawanej dla przedsi´wzi´cia – dla którego w póêniejszym
etapie procesu inwestycyjnego b´dzie wydawane: pozwolenie na budow´,
zezwolenie na realizacj´ inwestycji drogowej lub zezwolenie na realizacj´
inwestycji w zakresie lotniska u˝ytku publicznego – i RDOÂ uzna, ˝e ist-
nieje mo˝liwoÊç oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 – 
w postanowieniu uzgadniajàcym RDOÂ stwierdza koniecznoÊç przepro-
wadzenia ponownej OOÂ (a w jej ramach – ponownej oceny habitatowej)
bezpoÊrednio przed wydaniem wymienionych decyzji realizacyjnych.

d) Uzgodnienie RDOÂ jest wià˝àce dla organu wydajàcego decyzj´ Êrodo-
wiskowà.

e) Organ wydajàcy decyzj´ Êrodowiskowà, mimo zwiàzania uzgodnieniem
RDOÂ, powinien we w∏asnym zakresie oceniç wszelkie okolicznoÊci sprawy,
w tym okolicznoÊci majàce znaczenie dla oceny habitatowej (zw∏aszcza
zwiàzane z zastosowaniem art. 33 i 34 UOP).

f) Nale˝y pami´taç o szczególnie wa˝nej zasadzie okreÊlonej w art. 81 ust. 2
UOOÂ – je˝eli z OOÂ, w ramach której prowadzono ocen´ habitatowà,
wynika, ˝e przedsi´wzi´cie mo˝e znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na
obszar Natura 2000, organ w∏aÊciwy do wydania decyzji o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacj´ przedsi´wzi´cia, o ile nie
zachodzà przes∏anki, o których mowa w art. 34 UOP.
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1.9.2. Ocena habitatowa jako odr´bna procedura w ramach
post´powania w sprawie niektórych decyzji wydawanych
dla przedsi´wzi´ç z grupy III

Ocena habitatowa jako odr´bna procedura w ramach post´powania w sprawie
niektórych decyzji wydawanych dla przedsi´wzi´ç z grupy III prowadzona jest
w przypadku przedsi´wzi´ç z III grupy, a wi´c innych ni˝ mogàce znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko, które nie sà bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà
obszaru Natura 2000 lub nie wynikajà z tej ochrony, dla których nie prowadzi
si´ post´powania OOÂ.

Ocen´ habitatowà prowadzi si´, je˝eli dla przedsi´wzi´cia z grupy III wyda-
wana jest:

1) jedna z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 UOOÂ (mi´dzy innymi: po-
zwolenie na budow´, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, na wydo-
bywanie kopalin ze z∏ó˝, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji
oraz sk∏adowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyro-
biskach górniczych, decyzja okreÊlajàca szczegó∏owe warunki wydobywa-
nia kopaliny, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzàdzeƒ wodnych,
decyzja ustalajàca warunki prowadzenia robót zmieniajàcych stosunki wodne
na terenach o szczególnych wartoÊciach przyrodniczych, decyzja o zmianie
lasu na u˝ytek rolny, zezwolenie na realizacj´ inwestycji drogowej, decyzja
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej),

2) koncesja geologiczna, inna ni˝ wymienione w art. 72 ust. 1 UOOÂ,

3) pozwolenie wodnoprawne, inne ni˝ wymienione w art. 72 ust. 1 UOOÂ,

4) zezwolenie na usuni´cie drzew lub krzewów, wydawane na podstawie
Ustawy o ochronie przyrody,

5) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urzàdzeƒ w polskich obszarach morskich,

6) ka˝da inna decyzja, je˝eli tylko dotyczy przedsi´wzi´cia, które mo˝e poten-
cjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000.

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Uwaga!

W przypadku oceny habitatowej katalog decyzji, przed którymi mo˝e byç
ona przeprowadzona, ma charakter otwarty. Inaczej jest w przypadku OOÂ,
którà przeprowadza si´ tylko przed wydaniem jednej z decyzji wyczerpujàco
wymienionych w art. 72 ust. 1 UOOÂ.

Poniewa˝ dla przedsi´wzi´ç z grupy III nie prowadzi si´ post´powania OOÂ,
ocen´ habitatowà przeprowadza Regionalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska
w ramach post´powania uzgadniajàcego jednà z wy˝ej wymienionych decyzji. 

Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia z grupy III
na obszar Natura 2000 stanowi cz´Êç post´powania g∏ównego prowadzonego
w sprawie jednej z w/w decyzji inwestycyjnych wydawanych dla przedsi´-
wzi´cia z grupy III.

Organ prowadzàcy post´powanie g∏ówne musi rozwa˝yç przed wydaniem
decyzji, czy przedsi´wzi´cie mo˝e potencjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na obszar
Natura 2000, a w przypadku stwierdzenia takiej mo˝liwoÊci – wydaje postano-
wienie zobowiàzujàce inwestora do wystàpienia do RDOÂ o uzgodnienie decyzji. 

Po z∏o˝eniu stosownych dokumentów przez inwestora RDOÂ stwierdza obo-
wiàzek (lub brak obowiàzku) przeprowadzenia oceny oddzia∏ywania przed-
si´wzi´cia na obszar Natura 2000. 

Analiza dotyczàca koniecznoÊci stwierdzenia obowiàzku musi uwzgl´dniaç
∏àcznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 UOOÂ (kryteria
selekcji), ale inaczej ni˝ w przypadku „zwyk∏ej OOÂ” – w odniesieniu do oddzia-
∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000, w szczególnoÊci w odniesieniu
do integralnoÊci i spójnoÊci tych obszarów, oraz bioràc pod uwag´ skumulo-
wane oddzia∏ywanie przedsi´wzi´cia z innymi przedsi´wzi´ciami.

W postanowieniu stwierdzajàcym obowiàzek przeprowadzenia oceny habita-
towej RDOÂ zobowiàzuje inwestora do z∏o˝enia raportu o oddzia∏ywaniu
przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000 i okreÊla jego zakres.

Po z∏o˝eniu przez inwestora raportu oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar
Natura 2000, RDOÂ wyst´puje do organu prowadzàcego post´powanie g∏ówne
o zapewnienie mo˝liwoÊci udzia∏u spo∏eczeƒstwa, przekazujàc zarazem raport,
w celu udost´pnienia go do publicznego wglàdu. 
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Wnioski i uwagi spo∏eczeƒstwa zbiera organ prowadzàcy post´powanie g∏ówne,
aby przekazaç je nast´pnie regionalnemu dyrektorowi ochrony Êrodowiska
do rozpatrzenia.

Oprócz uwag i wniosków spo∏eczeƒstwa RDOÂ jest zobowiàzany zebraç 
i rozpatrzyç wszelkie inne dost´pne dowody, zbadaç materia∏ dowodowy zgro-
madzony przez organ prowadzàcy post´powanie g∏ówne, przeanalizowaç
raport oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000, z∏o˝ony przez
inwestora, przede wszystkim zaÊ – ustaliç, czy nastàpi znaczàce negatywne
oddzia∏ywanie na obszar Natura 2000, a jeÊli tak, to czy zachodzà przes∏anki
z art. 34 ust.1 UOP, umo˝liwiajàce realizacj´ przedsi´wzi´cia mimo jego zna-
czàcego negatywnego oddzia∏ywania na obszar Natura 2000. Je˝eli znaczàce
negatywne oddzia∏ywanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, RDOÂ
musi dodatkowo zbadaç, czy zachodzi którakolwiek z przes∏anek wymienio-
nych w art. 34 ust. 2 UOP.

W zale˝noÊci od wyników post´powania – RDOÂ wydaje albo postanowienie
uzgadniajàce decyzj´ g∏ównà, albo odmawiajàce takiego uzgodnienia. 

Uwaga! 

W przypadku przedsi´wzi´cia z grupy III warunków Êrodowiskowych nie
okreÊla decyzja Êrodowiskowa (jak to ma miejsce w przypadku przedsi´-
wzi´ç z grupy I i II). OkreÊla je postanowienie RDOÂ uzgadniajàce danà
decyzj´ inwestycyjnà wydawanà dla tego przedsi´wzi´cia.

Organ prowadzàcy post´powanie g∏ówne musi wydaç decyzj´ zgodnà z warun-
kami Êrodowiskowymi okreÊlonymi w postanowieniu dokonanym przez RDOÂ.

Je˝eli uzgodnienie jest negatywne (RDOÂ odmawia uzgodnienia) organ pro-
wadzàcy post´powanie g∏ówne mo˝e wy∏àcznie odmówiç wydania decyzji.

1.10. SekwencyjnoÊç oceny habitatowej

W ka˝dym przypadku, w którym przeprowadza si´ ocen´ habitatowà (dla
planów i programów; dla przedsi´wzi´ç z I lub II grupy; dla przedsi´wzi´ç 
z III grupy) – musi ona zmierzaç do zbadania przes∏anek z art. 6 ust. 3 i 4
Dyrektywy Siedliskowej (art. 33 i 34 UOP).

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Poszczególne przes∏anki sprawdza si´ wed∏ug okreÊlonej kolejnoÊci (w sek-
wencjach ustalonych w przepisach). Mówiàc najproÊciej – ocen´ habitatowà
prowadzi si´, realizujàc stopniowo poszczególne jej etapy.

W poszczególnych etapach bada si´, czy: 

Etapy oceny realizuje si´ stopniowo (sekwencyjnie) – na ka˝dym etapie wery-
fikuje si´, czy zaistnia∏y przes∏anki negatywne. Je˝eli na danym etapie nie
wystàpi przes∏anka negatywna – ocena mo˝e zostaç zakoƒczona i mo˝e zostaç
wydana zgoda na realizacj´ przedsi´wzi´cia (np. je˝eli w I etapie stwierdzimy,
˝e nie wystàpi znaczàce oddzia∏ywanie na obszar Natura 2000 – mo˝e zostaç
wydana zgoda na przedsi´wzi´cie). 

Nie w ka˝dym przypadku wystàpi potrzeba przeprowadzenia wszystkich
czterech etapów oceny habitatowej. 

W przypadku stwierdzenia przes∏anki negatywnej – przechodzimy do kolej-
nego etapu (np. je˝eli stwierdzimy prawdopodobieƒstwo, ˝e wystàpi negatywny
wp∏yw na integralnoÊç obszaru Natura 2000 – przechodzimy do nast´pnego
etapu i badamy, czy brak jest alternatywnych wariantów analizowanego przed-
si´wzi´cia lub planu). 

Stwierdzenie na ka˝dym etapie oceny przes∏anki negatywnej oznacza brak
zgody na przedsi´wzi´cie.
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Etap pierwszy: Rozpoznanie (screening)

Rozpoznanie ma na celu analiz´ prawdopodobnych oddzia∏ywaƒ przedsi´-
wzi´cia lub planu na obszar Natura 2000, równie˝ w powiàzaniu z innymi
przedsi´wzi´ciami lub planami. W jego trakcie ocenia si´, czy:

1) w oparciu o stosowne dowody mo˝na obiektywnie stwierdziç, ˝e prawdopo-
dobnie nie b´dà wyst´powa∏y znaczàce oddzia∏ywania na obszar Natura
2000;

2) informacje potwierdzajà lub sugerujà, ˝e znaczàce oddzia∏ywania sà praw-
dopodobne lub ˝e pozostaje na tyle wystarczajàca niepewnoÊç co do ich
wskazania, ˝e powinien zostaç przeprowadzony kolejny etap oceny habi-
tatowej – ocena w∏aÊciwa.

Na etapie rozpoznania udzia∏ spo∏eczeƒstwa jest mo˝liwy tylko w szerszym
znaczeniu, albo w formie czynnoÊci stron post´powania, albo, w przypadku
organizacji ekologicznych – poprzez dzia∏ania uczestnika na prawach strony.
Bioràc udzia∏ w screeningu, organizacja ekologiczna ma mo˝liwoÊç prezen-
tacji w∏asnego stanowiska oraz dowodów na jego poparcie – w kwestii oceny
istotnoÊci planowanych oddzia∏ywaƒ.

Etap drugi: Ocena w∏aÊciwa

Ocena w∏aÊciwa wchodzi w gr´ po stwierdzeniu prawdopodobieƒstwa wystà-
pienia istotnych oddzia∏ywaƒ. 

Jej przedmiotem jest oddzia∏ywanie przedsi´wzi´cia lub planu (w tym oddzia-
∏ywania skumulowane) na integralnoÊç obszaru Natura 2000. Ocena w∏aÊciwa
mo˝e si´ wydawaç powieleniem screeningu. Tak nie jest – w trakcie oceny
w∏aÊciwej znaczàce oddzia∏ywanie przedsi´wzi´cia analizowane jest pod kàtem
wp∏ywu na integralnoÊç obszaru Natura 2000 – celów ochrony obszaru (zacho-
wania korzystnego stanu ochrony kluczowych gatunków i siedlisk) oraz jego
kluczowych struktur i kluczowych funkcji. 

Mo˝e si´ okazaç, ˝e wystàpienie znaczàcego oddzia∏ywania planu lub przed-
si´wzi´cia na obszar Natura 2000 (np. polegajàcego na zniszczeniu chronio-
nego siedliska przyrodniczego), nie naruszy jego integralnoÊci (siedlisko nie
jest kluczowe dla tego obszaru) i wówczas nie ma przeszkód do wyra˝enia
zgody na realizacj´ planu lub przedsi´wzi´cia. 

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska
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Je˝eli natomiast nie daje si´ wykluczyç negatywnego wp∏ywu na integralnoÊç
obszaru, w oparciu o zasad´ przezornoÊci nale˝y przyjàç, ˝e on wystàpi. Takie
samo za∏o˝enie jest wymagane równie˝ w sytuacji, gdy brak jest niezb´dnych
informacji lub dowodów na brak takiego oddzia∏ywania, a tak˝e gdy wystàpi∏a
znaczna ró˝nica zdaƒ odnoÊnie przedstawionych dowodów. 

Etap trzeci: Badanie rozwiàzaƒ alternatywnych

Stwierdzenie mo˝liwoÊci innych rozwiàzaƒ alternatywnych dla planowanego
przedsi´wzi´cia oznacza zmian´ lub poprawienie projektu. Sprawozdanie
podsumowujàce ten etap musi okreÊlaç analizowane warianty i ich wp∏yw na
obszar Natura 2000.

„Badanie rozwiàzaƒ alternatywnych wymaga, aby cele ochrony i status
obszaru Natura 2000 przewa˝a∏y nad jakimikolwiek rozwa˝aniami dotyczà-
cymi kosztów, opóênieƒ lub innych aspektów rozwiàzania alternatywnego.” 

„Ocena planów i przedsi´wzi´ç znaczàco oddzia∏ujàcych na obszary Natura
2000. Wytyczne metodyczne dotyczàce przepisów Artyku∏u 6(3) i (4) Dyrek-
tywy Siedliskowej 92/43/EWG.” Komisja Europejska 2002; przek∏ad polski:
WWF Polska 2005; Wytyczne dost´pne na: http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf 

Etap czwarty: Badanie, czy za realizacjà planu lub przedsi´wzi´cia przema-
wiajà konieczne wymogi nadrz´dnego interesu publicznego oraz ocena Êrod-
ków kompensacyjnych 

Wymogi nadrz´dnego interesu publicznego mogà uzasadniaç decyzj´ o prze-
prowadzeniu przedsi´wzi´cia (mimo jego negatywnej oceny i braku alternatyw)
wy∏àcznie „z powodów zasadniczych”, tylko wtedy, kiedy korzyÊci z realizacji
inwestycji w sposób zdecydowany przewy˝szajà straty dla Êrodowiska (dla
obszaru Natura 2000). Dobrane Êrodki kompensacyjne muszà byç adekwatne
do zmiany w Êrodowisku, jakà spowoduje realizacja przedsi´wzi´cia, przede
wszystkim zaÊ – wykonalne i skuteczne.

Na etapach II-IV podmioty dzia∏ajàce na prawach strony oraz strony post´-
powania mogà, w szczególnoÊci za pomocà wniosków dowodowych (˝àdania
przeprowadzenia okreÊlonych dowodów, np. ogl´dzin, opinii bieg∏ego) oraz
sk∏adanych przez siebie dowodów (np. opinii ekspertów), wp∏ywaç bezpoÊrednio
na kierunek badania oraz weryfikacj´ stanowisk zajmowanych przez inwestora. 
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2. Uprawnienia strony post´powania 
administracyjnego i uczestnika na prawach
strony
Podstawy prawne i praktyczne mo˝liwoÊci dzia∏ania

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w takiej formie, jak przewidziana w post´powaniu 
w sprawie ocen Êrodowiskowych nie wyczerpuje mo˝liwoÊci naszego dzia∏ania
na rzecz zachowania w∏aÊciwego stanu ochrony obszarów Natura 2000.

Na zasadach ogólnych, obowiàzujàcych we wszystkich post´powaniach admi-
nistracyjnych – okreÊlonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post´-
powania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.,
dalej powo∏ywana jako KPA) indywidualne osoby mogà w niektórych przy-
padkach braç udzia∏ w post´powaniu – jako strona. 

Mo˝e w nich równie˝ uczestniczyç i wp∏ywaç na treÊç ostatecznego rozstrzyg-
ni´cia nasza organizacja spo∏eczna (stowarzyszenie, fundacja) – jako uczestnik
na prawach strony.

W zale˝noÊci od tego, czy chcemy indywidualnie braç udzia∏ w post´powaniu
administracyjnym, w którym zostanie rozstrzygni´ta jakaÊ kwestia istotna 
z punktu widzenia ochrony obszaru Natura 2000, czy w post´powaniu zamierza
dzia∏aç nasza organizacja – b´dà nam s∏u˝y∏y ró˝ne uprawnienia.
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UDZIA¸ W POST¢POWANIU
(na podstawie KPA)

STRONY
ORGANIZACJE SPO¸ECZNE
(UCZESTNICY NA PRAWACH

STRONY)
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Uwaga! 

Nasz indywidualny udzia∏ w post´powaniu administracyjnym, jak i przystàpie-
nie do takiego post´powania organizacji spo∏ecznej nie sà bezwarunkowe! 

W obu wypadkach muszà zaistnieç ku temu warunki – muszà zostaç spe∏-
nione przes∏anki dopuszczajàce taki udzia∏ (okreÊlone w KPA).

2.1. Uprawnienia strony post´powania administracyjnego

Osoby fizyczne mogà braç udzia∏ w post´powaniu administracyjnym, je˝eli sà
stronami tego post´powania.

OBOWIÑZEK – istnieje wtedy, kiedy konkretny przepis nakazuje nam
jakieÊ zachowanie (dzia∏anie lub zaniechanie).

KPA nie definiuje natomiast interesu prawnego, co mo˝e nam utrudniaç
stwierdzenie, czy w danej sprawie mamy interes prawny i czy mo˝emy braç 
udzia∏ w post´powaniu, czy nie.
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STRONA

UCZESTNIK
NA PRAWACH

STRONY

➢ w bezpoÊredni sposób b´dà jej dotyczyç rozstrzygni´cia decyzji
koƒczàcej post´powanie administracyjne (prawa lub obowiàzki);

➢ wyst´puje w interesie w∏asnym

➢ nie b´dà go dotyczyç w bezpoÊredni sposób rozstrzygni´cia
decyzji koƒczàcej post´powanie administracyjne;

➢ wyst´puje bàdê w interesie osób trzecich, bàdê w interesie
ogólnym (publicznym)

art. 
28 KPA STRONA

„ka˝dy, czyjego interesu prawnego lub obowiàzku dotyczy
post´powanie albo kto ˝àda czynnoÊci organu ze wzgl´du 

na swój INTERES PRAWNY lub OBOWIÑZEK”
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Z du˝ym uproszczeniem mo˝na przyjàç, i˝ INTERES PRAWNY dany pod-
miot posiada wtedy, kiedy mo˝na wskazaç konkretny przepis, z którego wynika,
˝e podj´te rozstrzygni´cie w tej w∏aÊnie sprawie dotyczy albo praw, albo obo-
wiàzków tego podmiotu. 

Innymi s∏owy – mamy interes prawny, je˝eli w wyniku danej sprawy „coÊ”
tracimy lub „coÊ” zyskujemy, a to „coÊ” jest okreÊlone w konkretnym przepisie. 

Uwaga! 

Je˝eli nie potrafimy wskazaç przepisu, z którego to „coÊ” wynika, oznacza
to, ˝e mamy tylko interes faktyczny, który nie daje statusu strony w post´-
powaniu administracyjnym.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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POJ¢CIE INTERESU PRAWNEGO W ORZECZNICTWIE SÑDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH

wyrok WSA Do podstawowych cech interesu nazywanego interesem prawnym, 
w Krakowie odró˝nianego od interesu faktycznego nale˝y to, ˝e interes ten 
z 31.10.2008 r. musi byç oparty o obowiàzujàcà norm´ porzàdku prawnego. 
II SA/Kr 410/08 Mo˝e byç to norma nale˝àca do jakiejkolwiek ga∏´zi prawa.
LEX nr 499836

wyrok NSA Artyku∏ 28 KPA nie stanowi samoistnej normy prawnej, a to 
z 29.05.2008 r. z tego wzgl´du, ˝e ustalenie interesu prawnego lub obowiàzku 
I OSK 826/07 prawnego mo˝e nastàpiç tylko w zwiàzku z normà prawa 
LEX nr 424659 materialnego.

wyrok NSA Cechami interesu prawnego jest to, ˝e jest on indywidualny, 
9.12.2005 r. konkretny, aktualny, sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie 
II OSK 310/05 znajduje potwierdzenie w okolicznoÊciach faktycznych, b´dàcych 
LEX nr 190891 przes∏ankami zastosowania przepisu prawa materialnego.

Post´powanie administracyjne dotyczy interesu prawnego konkret-
nej osoby wówczas, gdy w tym post´powaniu wydaje si´ decyzj´,
która rozstrzyga o prawach i obowiàzkach tej osoby, lub rozstrzy-
gni´cie o prawach i obowiàzkach innego podmiotu wp∏ywa na
prawa i obowiàzki tej osoby. Inaczej mówiàc – przymiot strony 
w post´powaniu administracyjnym ma osoba, której dotyczy bez-
poÊrednio to post´powanie lub w którym mo˝e byç wydane orze-
czenie godzàce w jej prawem chronione interesy poprzez ograni-
czenie lub uniemo˝liwienie korzystania z przys∏ugujàcych jej praw.

wyrok WSA Cechà interesu prawnego jest tak˝e jego realnoÊç. Nie mo˝e to 
w Gorzowie byç interes prawny tylko przewidywalny w przysz∏oÊci, hipote-
Wielkopolskim tyczny, ale rzeczywiÊcie istniejàcy.
z 27.05.2008 r.
I SA/Go 1156/07
LEX nr 469670
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Stronami mogà byç osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o paƒstwowe
i samorzàdowe jednostki organizacyjne i organizacje spo∏eczne – równie˝
jednostki nieposiadajàce osobowoÊci prawnej.

Stronà post´powania mo˝e byç organizacja spo∏eczna, jeÊli sprawa dotyczy jej
w∏asnego indywidualnego interesu prawnego lub obowiàzku. Je˝eli organiza-
cja spo∏eczna dzia∏a w interesie publicznym – wyst´puje w post´powaniu nie
jako jego strona, ale jako uczestnik post´powania na prawach strony.

Status strony nie wymaga potwierdzenia w ˝adnym rozstrzygni´ciu organu
prowadzàcego post´powanie! Nie wydaje si´ ani postanowienia, ani decyzji 
o dopuszczeniu strony do udzia∏u w post´powaniu.

W post´powaniu administracyjnym rozstrzyga si´ o indywidualnych, mate-
rialnych prawach i (lub) obowiàzkach konkretnych podmiotów (stron post´-
powania). 

KPA wyposa˝a strony post´powania równie˝ w uprawnienia procesowe,
umo˝liwiajàce wp∏ywanie na korzystnà dla nich treÊç decyzji administracyjnej,
a tak˝e, w celu zapewnienia organowi mo˝liwoÊci efektywnego prowadzenia
post´powania – nak∏ada obowiàzki procesowe.
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POJ¢CIE INTERESU PRAWNEGO W ORZECZNICTWIE SÑDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH

wyrok WSA Jednoznaczne brzmienie art. 28 KPA (...) nie pozwala na jego 
w Warszawie dowolnà interpretacj´. Posiadanie przez dany podmiot statusu 
z 3.07.2008 r. strony nie zale˝y wi´c od subiektywnej oceny tego podmiotu 
VII SA/Wa w tym zakresie, zaÊ okolicznoÊci wyst´pujàce w danej sprawie 
673/08 muszà w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci wskazywaç na prze-
LEX nr 491309 s∏anki okreÊlone w art. 28 KPA.

wyrok WSA Przymiot strony w sprawach wydania decyzji o uwarunkowaniach 
w Lublinie Êrodowiskowych b´dà posiadaç podmioty majàce tytu∏ prawny 
z 18.10.2007 r. do nieruchomoÊci po∏o˝onych w bezpoÊrednim sàsiedztwie 
II SA/Lu 542/07 zamierzonego przedsi´wzi´cia, poniewa˝ zostanà nara˝one na 
LEX nr 413527 jego oddzia∏ywanie.

wyrok WSA Kràg podmiotów posiadajàcych interes prawny w przypadku 
w Warszawie inwestycji majàcej istotny wp∏yw na Êrodowisko jest szerszy ni˝ 
z 2.06.2005 r. w przypadku innych inwestycji. Decyduje o tym zasi´g oddzia∏y-
IV SA 2586/03 wania takiej inwestycji na Êrodowisko. Obowiàzkiem organu jest 
LEX nr 179130 wi´c ustalenie na podstawie raportu oddzia∏ywania przedmioto-

wej inwestycji na Êrodowisko, kto jest stronà tego post´powania
oraz kto nie ma tego przymiotu i dlaczego.
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Zgodnie z art. 10 § 1 KPA strona post´powania ma prawo braç czynny udzia∏
w ka˝dym stadium post´powania. Na prawo to sk∏adajà si´ liczne uprawnienia
do podejmowania konkretnych dzia∏aƒ w post´powaniu administracyjnym.

UPRAWNIENIA PROCESOWE STRON POST¢POWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO:

� prawo do ˝àdania wszcz´cia post´powania oraz do bycia poinformowa-
nym o wszcz´ciu post´powania na wniosek innej strony lub z urz´du;

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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PRAWA I OBOWIÑZKI STRON POST¢POWANIA ADMINISTRACYJNEGO

materialne formalne (procesowe)

przyzwolenie na okreÊlone zachowanie prawo podj´cia okreÊlonych czynnoÊci 
si´ lub nakaz danego zachowania si´ wywo∏ujàcych skutki w post´powaniu 
(dzia∏ania lub zaniechania), o których administracyjnym lub nakaz danego 
orzeka si´ w decyzji administracyjnej zachowania si´ (dzia∏ania lub zaniecha-

nia) w post´powaniu administracyjnym,
o których orzeka si´ w postanowieniach
lub w innej formie procesowej (upraw-
nienia procesowe wynikajà równie˝ 
z decyzji administracyjnych)

➢ prawo do rozpocz´cia robót budow- ➢ prawo do ˝àdania wszcz´cia post´-
lanych powania

➢ nakaz wykonania konkretnych ➢ prawo do brania czynnego udzia∏u 
dzia∏aƒ kompensacyjnych w ka˝dym stadium post´powania, 

➢ zwolnienie z zakazu dotyczàcego w tym zw∏aszcza prawo do sk∏adania 
p∏oszenia ptaków na obszarze wniosków dowodowych (np. ˝àdanie 
Natura 2000 sporzàdzenia opinii przez bieg∏ego)

oraz wniosków procesowych (np.
wniosku o zawieszenie post´powania)

➢ obowiàzek zastosowania si´ do
wezwania organu administracji

➢ prawo wnoszenia Êrodków zaskar˝e-
nia (za˝alenia, odwo∏ania, nadzwy-
czajne Êrodki zaskar˝enia: wniosek 
o zmian´, uchylenie lub stwierdzenie
wygaÊni´cia ostatecznej decyzji admi-
nistracyjnej, wniosek o wznowienie
post´powania, wniosek o stwierdzenie
niewa˝noÊci ostatecznego postano-
wienia lub decyzji)

przyk∏ady przyk∏ady
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� prawo do wycofania wniosku o wszcz´cie post´powania (prawo ˝àdania
umorzenia post´powania);

� prawo do bycia informowanym o okolicznoÊciach faktycznych i prawnych,
które mogà mieç wp∏yw na ustalenie praw i obowiàzków b´dàcych przed-
miotem post´powania administracyjnego;

� prawo do dzia∏ania przez pe∏nomocnika, chyba ˝e charakter czynnoÊci
wymaga jej osobistego dzia∏ania;

� prawo do z∏o˝enia za˝alenia na nieza∏atwienie sprawy w ustawowym ter-
minie;

� prawo do przeglàdania akt sprawy oraz sporzàdzania z nich notatek i odpi-
sów (kserokopii, zdj´ç cyfrowych) w ka˝dym stadium post´powania;

� prawo ˝àdania uwierzytelnienia sporzàdzonych przez siebie odpisów z akt
sprawy oraz prawo do ˝àdania wydania uwierzytelnionych odpisów, o ile
jest to uzasadnione wa˝nym interesem strony;

� prawo sk∏adania wniosków dowodowych (o przeprowadzenie danego do-
wodu, np. z dokumentu, z ogl´dzin, z opinii bieg∏ego) oraz prawo sk∏ada-
nia dowodów (dokumentów, opinii ekspertów);

� prawo do bycia zawiadomionym o miejscu i terminie przeprowadzenia
dowodu ze Êwiadków, bieg∏ych lub ogl´dzin przynajmniej na siedem dni
przed terminem;

� prawo brania udzia∏u w przeprowadzeniu dowodu, w tym prawo zadawa-
nia pytaƒ Êwiadkom, bieg∏ym i stronom oraz prawo sk∏adania wyjaÊnieƒ;

� prawo do czynnego udzia∏u w rozprawie: sk∏adania wyjaÊnieƒ, zg∏aszania
˝àdaƒ, propozycji i zarzutów oraz przedstawiania dowodów na ich popar-
cie, a tak˝e wypowiadania si´ co do wyników post´powania dowodowego;

� prawo do zawarcia ugody administracyjnej;

� prawo ˝àdania zawieszenia post´powania oraz podj´cia zawieszonego
post´powania;

� prawo wypowiedzenia si´ co do zebranych dowodów i materia∏ów oraz
zg∏oszonych ˝àdaƒ przed wydaniem decyzji;

� prawo do brania czynnego udzia∏u w post´powaniach „wpadkowych”,
dotyczàcych uzgodnienia lub zaopiniowania decyzji, która ma byç wydana
w post´powaniu g∏ównym;

� prawo do otrzymania postanowieƒ i decyzji na piÊmie;

� prawo do sk∏adania za˝aleƒ na postanowienia, co do których KPA prze-
widuje takà mo˝liwoÊç;
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� prawo do ˝àdania wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji;

� prawo do wniesienia odwo∏ania od decyzji i brania czynnego udzia∏u tak˝e
w tym stadium post´powania (w post´powaniu przed organem II instancji);

� prawo zaskar˝enia decyzji ostatecznej w jednym z nadzwyczajnych trybów
post´powania (w sprawie zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaÊni´cia
ostatecznej decyzji, w sprawie wznowienia post´powania, w sprawie stwier-
dzenia niewa˝noÊci decyzji) oraz prawo brania czynnego udzia∏u w tych
post´powaniach.

Pomini´cie strony w post´powaniu stanowi bezwzgl´dnà przes∏ank´ odwo-
∏awczà (wykazanie tego faktu w odwo∏aniu od decyzji stanowi przes∏ank´
uzasadniajàcà uchylenie decyzji).

W przypadku kiedy up∏ynà∏ termin do z∏o˝enia odwo∏ania, strona, która nie
bra∏a udzia∏u w post´powaniu bez w∏asnej winy, mo˝e z∏o˝yç wniosek o wzno-
wienie post´powania i uchylenie decyzji (art. 145 § 1 pkt 4 KPA).

Strona post´powania jest uprawniona do z∏o˝enia zaskar˝enia na rozstrzyg-
ni´cia ostateczne w toku instancji organu II stopnia do wojewódzkiego sàdu
administracyjnego, ma równie˝ prawo udzia∏u w post´powaniu sàdowoadmi-
nistracyjnym na zasadach okreÊlonych w Ustawie z dnia 30.08.2002 r. Prawo 
o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 153, 
poz. 1270, z póên. zm.).

2.2. Uprawnienia organizacji ekologicznej w post´powaniu
administracyjnym jako uczestnika na prawach strony

2.2.1. Uprawnienia organizacji w post´powaniu administracyjnym 

Organizacje spo∏eczne bioràce udzia∏ w post´powaniu administracyjnym jako
uczestnik na prawach strony nie mogà reprezentowaç w∏asnego interesu
prawnego lub faktycznego.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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ORGANIZACJA
SPO¸ECZNA

mo˝e braç udzia∏ w post´powaniu administracyjnym jako 
uczestnik post´powania na prawach strony
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Do udzia∏u w post´powaniu na prawach strony mo˝e byç dopuszczona wy∏àcz-
nie organizacja spo∏eczna, która wyka˝e, i˝ b´dzie w nim dzia∏aç w interesie
spo∏ecznym (publicznym).

Uprawnienia organizacji spo∏ecznej w post´powaniu administracyjnym
okreÊla art. 31 KPA.

Skorzystanie z przys∏ugujàcych uprawnieƒ wymaga spe∏nienia okreÊlonych
warunków.

Jakie warunki nale˝y spe∏niç, aby skorzystaç z uprawnieƒ przys∏ugujàcych
organizacji w post´powaniu administracyjnym?

Nale˝y:

� z∏o˝yç pisemny wniosek, który musi spe∏niaç wymogi podania (zawieraç
nazw´ i adres wnioskodawcy, wskazanie organu, okreÊlenie ˝àdania (odpo-
wiednio: wszcz´cia, dopuszczenia do udzia∏u w post´powaniu, zawiado-
mienia, zgody na przedstawienie poglàdu w sprawie), podpis lub podpisy
osób umocowanych do reprezentacji organizacji)

� we wniosku nale˝y wykazaç interes spo∏eczny oraz zgodnoÊç celów statu-
towych organizacji z przedmiotem post´powania (nie jest to wymóg ko-
nieczny przy wniosku o zgod´ na wyra˝enie poglàdu w sprawie, ale warto
te przes∏anki wykazaç)

� do wniosku nale˝y do∏àczyç odpis z KRS lub podaç numer KRS i adres
elektroniczny: http://krs.cors.gov.pl/ – umo˝liwiajàcy organowi adminis-
tracji weryfikacj´ danych o organizacji, jej celach statutowych oraz o oso-
bach umocowanych do podpisania wniosku
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UPRAWNIENIA ORGANIZACJI SPO¸ECZNEJ

prawo 
˝àdania 

zawiadomienia 
o post´powaniu,

w którym 
organizacja 
chce wziàç

udzia∏

prawo 
˝àdania

wszcz´cia
post´powania

prawo
dopuszczania 

do udzia∏u
w toczàcym si´
post´powaniu

prawo 
przedstawiania

poglàdu 
w sprawie
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� je˝eli w sprawie dzia∏a za nas pe∏nomocnik – do wniosku nale˝y do∏àczyç
pe∏nomocnictwo.

Uwaga! 

Na stronie internetowej www.otop.org.pl/ekointerwencje zamieÊciliÊmy
wzory wniosków, umo˝liwiajàcych organizacji spo∏ecznej korzystanie z upraw-
nieƒ przys∏ugujàcych jej w post´powaniu administracyjnym.

2.2.2. Wykazywanie interesu spo∏ecznego oraz zgodnoÊci celów
statutowych organizacji z przedmiotem post´powania 

Interes spo∏eczny (publiczny) 

KPA nie definiuje poj´cia interesu spo∏ecznego (publicznego).

Rozstrzyganie kwestii udzia∏u organizacji spo∏ecznej w post´powaniu admi-
nistracyjnym dotyczàcym innej osoby musi byç po∏àczone z rozwa˝eniem, czy
za tym udzia∏em przemawia interes spo∏eczny. Wniosek o dopuszczenie do
tego udzia∏u musi zatem zawieraç wszelkie argumenty za nim przemawiajàce
(wyrok NSA z dnia 20.03.2008 r., II OSK 264/07, LEX nr 504829).

Wykazaniu, ˝e w konkretnej sprawie za udzia∏em organizacji spo∏ecznej prze-
mawia interes spo∏eczny (publiczny) – poza samà intuicjà oraz poczuciem
praworzàdnoÊci i wspó∏odpowiedzialnoÊci za stan Êrodowiska naturalnego –
s∏u˝yç mogà poglàdy nauki prawa oraz orzecznictwo sàdów administracyjnych.

W orzecznictwie sàdowym nie ma sporu co do tego, ˝e udzia∏ organizacji eko-
logicznych w post´powaniach, których przedmiotem jest ochrona Êrodowiska,
uzasadniony jest ze wzgl´du na wag´ konstytucyjnej zasady kontroli spo∏ecznej.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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wyrok NSA TreÊç poj´cia interesu spo∏ecznego jest bowiem ciàgle zmieniajàcà 
z 4.12.2001 r. si´ kompozycjà ró˝norodnych wartoÊci spo∏eczeƒstwa w okreÊlo-
II SA 2464/00 nym czasie. Udzia∏ organizacji spo∏ecznej musi odpowiadaç 
LEX nr 81984 wymaganiom racjonalnie pojmowanej kontroli spo∏ecznej nad

post´powaniem administracyjnym.

Wyrok NSA Instytucja podmiotów na prawach strony wprowadzona do KPA
z 15.06.2000 r. kolejnymi nowelizacjami mia∏a s∏u˝yç wzmo˝eniu ochrony 
II SA/Gd 790/98 interesu spo∏ecznego i praworzàdnoÊci.
LEX nr 44215
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W interesie spo∏ecznym jest sprawowanie przez spo∏eczeƒstwo (organizacje
ekologiczne) kontroli nad prawid∏owoÊcià dzia∏aƒ podejmowanych w szcze-
gólnoÊci na terenie obszarów chronionych, tak˝e w szerszym zakresie ni˝
gwarantujà to przepisy o udziale spo∏eczeƒstwa, a tym bardziej w tych post´-
powaniach, w których ze wzgl´du na brak koniecznoÊci prowadzenia post´-
powania w sprawie SOOÂ lub OOÂ – nie jest przewidziany udzia∏ spo∏eczeƒstwa.

Nale˝y pami´taç jednak, ˝e w niektórych sprawach przepisy wy∏àczajà jaki-
kolwiek udzia∏ organizacji spo∏ecznych w post´powaniu.

W praktyce sàdów administracyjnych wykszta∏ci∏a si´ linia orzecznicza, zgod-
nie z którà fakt, i˝ inwestor dzia∏a w interesie spo∏ecznym, nie wy∏àcza istnie-
nia interesu spo∏ecznego po stronie organizacji ekologicznej. Interesy spo∏eczne
w przypadku ich wspó∏wystàpienia nie wykluczajà si´ – organizacja ekologiczna
mo˝e uczestniczyç w post´powaniu administracyjnym, którego przedmiot jest
zwiàzany z ochronà Êrodowiska tak˝e wtedy, kiedy inwestycja lub inne dzia-
∏anie realizowane jest w interesie spo∏ecznym (np. droga).

ZgodnoÊç celów statutowych z przedmiotem post´powania

Mi´dzy celami organizacji spo∏ecznej a przedmiotem sprawy administracyjnej
rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej musi istnieç zwiàzek mery-
toryczny o znaczeniu prawnym, a nie tylko faktycznym. 

W post´powaniach administracyjnych, w których wyst´puje aspekt ochrony
obszarów Natura 2000, czy szerzej – kwestie zwiàzane z ochronà Êrodowiska
– mogà wziàç udzia∏ organizacje, które w statucie majà wpisane cele zwiàzane
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wyrok WSA Wykluczyç nale˝y generalne za∏o˝enie, jakoby sprzeczne 
w Warszawie z interesem publicznym by∏oby dopuszczenie organizacji spo-
z 26.04.2007 r. ∏ecznej, która sprzeciwia si´ realizacji budynku mieszkalnego 
IV SA/Wa 741/06 wielorodzinnego, przez sam wzglàd na okolicznoÊç, i˝ szeroko 
LEX nr 3383170 rozumiany interes publiczny mo˝e przemawiaç za jego budowà.

W interesie publicznym pozostaje bowiem zarówno wspieranie
sprawnej realizacji budownictwa wielorodzinnego jak i zapew-
nienie, we w∏aÊciwym zakresie, ochrony Êrodowiska, w tym stan-
dardów jego jakoÊci. W pewnych przypadkach realizacja obu
celów mo˝e pozostawaç w sprzecznoÊci. Wobec jednak faktu,
i˝ oba cele mo˝na uznaç za publiczne, generalnie w post´po-
waniu mo˝liwe jest rozwa˝enie udzia∏u organizacji reprezentu-
jàcej ka˝dy z tych przeciwstawnych interesów.
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z ochronà Êrodowiska, ochronà przyrody, zrównowa˝onym rozwojem, ochronà
bioró˝norodnoÊci itp.

OkreÊlona w statucie organizacji spo∏ecznej jej dzia∏alnoÊç, a wi´c w istocie
cele organizacji spo∏ecznej, muszà byç w stopniu mo˝liwie Êcis∏ym okreÊlone
– tak, aby dawa∏y mo˝liwoÊç ustalenia, ˝e wià˝à si´ ÊciÊle z przedmiotem sprawy,
do udzia∏u, w której organizacja zamierza przystàpiç na prawach strony.

Majàc tak zakreÊlone cele statutowe – organizacje spo∏eczne spe∏niajà defi-
nicj´ organizacji ekologicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na
Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póên. zm., powo∏ywanej jako UOOÂ).

ORGANIZACJA EKOLOGICZNA
organizacja spo∏eczna, której statutowym celem jest ochrona Êrodowiska

Je˝eli mi´dzy celami statutowymi a przedmiotem sprawy nie ma zwiàzku,
nasza organizacja nie zostanie dopuszczona do udzia∏u w post´powaniu, 
w takiej sytuacji nie zostanie równie˝ uwzgl´dniony nasz wniosek o wszcz´cie
post´powania.

2.2.3. Poszczególne uprawnienia organizacji ekologicznej 
w post´powaniu administracyjnym

Art. 31 KPA:

Art. 31. § 1. Organizacja spo∏eczna mo˝e w sprawie dotyczàcej innej osoby
wyst´powaç z ˝àdaniem:

1) wszcz´cia post´powania;

2) dopuszczenia jej do udzia∏u w post´powaniu;

je˝eli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy prze-
mawia za tym interes spo∏eczny.

§ 2. Organ administracji publicznej, uznajàc ˝àdanie organizacji spo∏ecznej
za uzasadnione, postanawia o wszcz´ciu post´powania z urz´du lub o dopusz-
czeniu organizacji do udzia∏u w post´powaniu. Na postanowienie o odmo-
wie wszcz´cia post´powania lub dopuszczenia do udzia∏u w post´powaniu
organizacji spo∏ecznej s∏u˝y za˝alenie.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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§ 3. Organizacja spo∏eczna uczestniczy w post´powaniu na prawach strony.

§ 4. Organ administracji publicznej, wszczynajàc post´powanie w sprawie
dotyczàcej innej osoby, zawiadamia o tym organizacj´ spo∏ecznà, je˝eli
uzna, ˝e mo˝e ona byç zainteresowana udzia∏em w tym post´powaniu ze
wzgl´du na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes spo∏eczny.

§ 5. Organizacja spo∏eczna, która nie uczestniczy w post´powaniu na pra-
wach strony, mo˝e za zgodà organu administracji publicznej przedstawiç
temu organowi swój poglàd w sprawie, wyra˝ony w uchwale lub oÊwiadcze-
niu jej organu statutowego.

2.2.3.1. Prawo ˝àdania wszcz´cia post´powania w sprawie innej
osoby (art. 31 § 1 pkt 1 KPA)

Prawo ˝àdania wszcz´cia post´powania w sprawie innej osoby umo˝liwia
organizacjom ekologicznym inicjowanie post´powaƒ w sprawach, w których
stwierdzi∏y one naruszenie przepisów ochrony Êrodowiska ewentualnie
równie˝ inne nieprawid∏owoÊci, które mogà zostaç usuni´te w toku takich
post´powaƒ, a tak˝e we wszystkich innych sytuacjach, je˝eli wymaga tego
interes publiczny.

Klasycznymi przyk∏adami, kiedy prawo ˝àdania wszcz´cia post´powania
okazuje si´ niezb´dne w dzia∏aniach organizacji ekologicznej na rzecz ochrony
obszarów Natura 2000 – sà sytuacje z art. 37 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220) – je˝eli dzia∏ania
mogàce znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru Natura
2000 lub obszar znajdujàcy si´ na Shadow List zosta∏y podj´te bez uzyskania
decyzji Êrodowiskowej wyra˝ajàcej zgod´ na takie dzia∏ania, niezgodnie z usta-
leniami planu zadaƒ ochronnych lub planu ochrony – organizacja ekologiczna
mo˝e ˝àdaç od regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska wydania decyzji
nakazujàcej natychmiastowe ich wstrzymanie i podj´cie w wyznaczonym ter-
minie niezb´dnych czynnoÊci w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego
obszaru, jego cz´Êci lub chronionych na nim gatunków.

O wszcz´ciu post´powania oraz o odmowie wszcz´cia organ administracji
rozstrzyga postanowieniem. Na postanowienie o odmowie wszcz´cia post´-
powania s∏u˝y za˝alenie. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania nie jest
zaskar˝alne.
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Najlepszym rozwiàzaniem jest po∏àczenie w jednym wniosku ˝àdania
wszcz´cia post´powania oraz dopuszczenia do udzia∏u we wszcz´tym post´-
powaniu.

Uwzgl´dnienie takiego wniosku umo˝liwia organizacji ekologicznej rozpo-
cz´cie post´powania w sprawie, w której z ró˝nych wzgl´dów uznaje ona za
stosowne podj´cie dzia∏aƒ przez organy administracji, a nast´pnie poprzez
udzia∏ w zainicjowanym przez siebie post´powaniu osiàgni´cie takiego roz-
strzygni´cia, które b´dzie najbardziej korzystne z punktu widzenia ochrony
obszarów Natura 2000.

2.2.3.2. Prawo ˝àdania dopuszczenia do udzia∏u w toczàcym si´
post´powaniu (art. 31 § 1 pkt 2 KPA)

Post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa (SOOÂ, OOÂ, ocena habitatowa)
wyczerpujà jedynie wàski wycinek spraw, z którymi przychodzi si´ mierzyç
organizacjom ekologicznym w codziennej praktyce dzia∏ania na rzecz zacho-
wania unikalnych walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000.

Cz´sto jest tak, ˝e nie wiemy, od czego zaczàç, problem, który si´ pojawia,
jest na tyle nowy, ˝e nie majàc doÊwiadczenia, brakuje nam koncepcji, w jaki
sposób dzia∏aç. 

Je˝eli sprawa jest w toku, to z doÊwiadczenia wynika, ˝e najlepiej zaczàç od
z∏o˝enia wniosku o dopuszczenie organizacji do toczàcego si´ post´powania. 

Przystàpienie do sprawy pozwala jednà r´k´ trzymaç na pulsie i przyglàdaç si´
dzia∏aniom inwestora (lub innego podmiotu operujàcego na obszarze Natura
2000 z zagro˝eniem dla jego integralnoÊci) oraz organu administracji, a drugà
r´kà kartkowaç przepisy lub telefonowaç do osób z wi´kszym doÊwiadczeniem.

Organizacja ekologiczna mo˝e przystàpiç do toczàcego si´ post´powania 
i braç w nim udzia∏ pod warunkiem, ˝e zostanie formalnie do takiego udzia∏u
dopuszczona. 

Organizacja ekologiczna mo˝e przystàpiç do post´powania ju˝ w I instancji,
a mo˝e te˝ dopiero z∏o˝yç wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu II instancji. Jednak nie bioràc udzia∏u w post´powaniu I instancji, nie
mo˝e z∏o˝yç odwo∏ania od decyzji.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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Dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu wymaga wydania postanowienia.
Dopiero od chwili dor´czenia postanowienia o dopuszczeniu do udzia∏u w po-
st´powaniu organizacja spo∏eczna korzysta z praw strony w post´powaniu.

Wskazówka praktyczna:

Zdarza si´, ˝e organ z nami koresponduje, chocia˝ nie wyda∏ na nasz wniosek
postanowienia o dopuszczeniu do udzia∏u w post´powaniu. Mimo ˝e w niektó-
rych sprawach sàdy administracyjne przyjmowa∏y, ̋ e dorozumiane dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu zast´puje postanowienie w tym przedmiocie, ze
wzgl´dów ostro˝noÊci procesowej domagajmy si´ jednak wydania postanowie-
nia! Mo˝e si´ bowiem zdarzyç, ̋ e mimo z∏o˝enia wniosku, mimo brania udzia∏u
w post´powaniu, czy to organ odwo∏awczy, czy to WSA uznajà, ˝e nasze czyn-
noÊci ze wzgl´dów formalnych by∏y bezskuteczne, bo podj´te przed wydaniem
postanowienia albo w ogóle bez wydania takiego postanowienia w sprawie.

Postanowienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udzia∏u w post´-
powaniu jest niezaskar˝alne, co oznacza, ̋ e inwestor, czy inny podmiot, którego
dzia∏alnoÊç chcemy monitorowaç, bioràc udzia∏ w post´powaniu – nie mo˝e
procesowo zablokowaç naszego udzia∏u w sprawie.

Inaczej jest w przypadku postanowienia o odmowie dopuszczenia udzia∏u
organizacji w post´powaniu. Mamy wówczas prawo z∏o˝yç za˝alenie na takie
rozstrzygni´cie, a po wyczerpaniu toku instancji – s∏u˝y nam prawo wniesie-
nia skargi do sàdu administracyjnego.

Uprawnienia procesowe organizacji spo∏ecznych wyst´pujàcych jako pod-
mioty na prawach strony co do zasady sà analogiczne z uprawnieniami strony
(zobacz uprawnienia procesowe strony post´powania administracyjnego – poprzed-
nia cz´Êç poradnika), z niewielkimi wy∏àczeniami.

Organizacja ekologiczna – jako uczestnik post´powania na prawach
strony – nie mo˝e:

� ˝àdaç zawieszenia post´powania administracyjnego na podstawie art. 98
§ 1 KPA (zawieszenie fakultatywne);

� ˝àdaç umorzenia post´powania na podstawie art. 105 § 2 KPA (umorzenie
fakultatywne);

� byç stronà ugody administracyjnej (art. 114 KPA).
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Wy∏àczenia dotyczà uprawnieƒ zwiàzanych z dysponowaniem przedmiotem
post´powania. Poniewa˝ przedmiotem post´powania sà prawa materialne
stron, tylko one mogà decydowaç o tych prawach, jak równie˝ o czynnoÊciach
procesowych zale˝nych wy∏àcznie od uznania stron.

2.2.3.3. Prawo ˝àdania zawiadomienia o post´powaniu, 
w którym organizacja chce wziàç udzia∏ 

Prawo ˝àdania zawiadomienia o post´powaniu, w którym organizacja chce
wziàç udzia∏ na podstawie art. 31 § 4 KPA, jest na tyle rzadko stosowane, ˝e
niektórzy komentatorzy uznajà ten artyku∏ za przepis „martwy”. Dzieje si´
tak dlatego, ˝e art. 31 § 4 KPA formalnie zapewnia organizacjom jedynie
prawo oczekiwania na takie zawiadomienie. 

Je˝eli jednak uprawnienie do biernego oczekiwania zdynamizujemy i zamiast
czekaç na aktywnoÊç organu sami zwrócimy si´ do niego z wnioskiem o to,
aby niezw∏ocznie zawiadomi∏ naszà organizacj´ o wszcz´ciu post´powania, co
do którego mamy sygna∏, i˝ wkrótce zostanie zainicjowane – uzyskujemy gwa-
rancj´, ˝e zawiadomienie takie do nas dotrze i b´dziemy si´ mogli do niego
w∏àczyç (z∏o˝yç wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu) na naj-
wczeÊniejszym etapie. 

2.2.3.4. Prawo przedstawienia poglàdu w sprawie 

Na podstawie art. 31 § 5 KPA organizacja ekologiczna mo˝e przedstawiç
poglàd w sprawie za zgodà organu prowadzàcego post´powanie. Formalnie,
najpierw nale˝y zwróciç si´ o zgod´, a po wydaniu przez organ postanowienia
ze zgodà, przedstawiç poglàd na spraw´. Podobnie jak w przypadku prawa do
zawiadomienia o post´powaniu, w którym organizacja chce wziàç udzia∏, orga-
nizacje ekologiczne rzadko korzystajà z tego uprawnienia, a szkoda. 

Wprawdzie przedstawienie poglàdu w sprawie wymaga zgody organu prowa-
dzàcego post´powanie, ale warto si´ o nià zwracaç, poniewa˝ poglàd w spra-
wie mo˝e byç przedstawiony tak˝e w tych post´powaniach, w których wyklu-
czony jest czynny udzia∏ organizacji ekologicznej na prawach strony. Insty-
tucja poglàdu w sprawie umo˝liwia wi´c przedstawienie stanowiska w sprawie,
w której ze wzgl´dów formalnych nie weêmiemy udzia∏u (np. w sprawie wyda-
nia pozwolenia na budow´).

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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Poglàd w sprawie powinien zostaç wyra˝ony w formie, jakà przewiduje statut
naszej organizacji dla sk∏adania oÊwiadczeƒ woli (np. uchwa∏a zarzàdu, oÊwiad-
czenie podpisane przez umocowanych jego cz∏onków).

Wskazówka praktyczna:

Wyst´pujàc z wnioskiem o zgod´ na wyra˝enie poglàdu w sprawie, za∏àczmy
do niego od razu oÊwiadczenie, które nasz poglàd wyra˝a. Formalnie wyra-
˝enie poglàdu b´dzie w takiej sytuacji przedwczesne, ale dzi´ki takiemu
dzia∏aniu mo˝emy nasz poglàd „przemyciç” do akt sprawy niezale˝nie od
tego, czy organ formalnie zgodzi si´ na jego przedstawienie. 

Poglàd wyra˝ony w sprawie nie jest wprawdzie formalnie wià˝àcy dla
organu administracji, ale dzi´ki art. 7 KPA (zasada prawdy obiektywnej) 
i wynikajàcemu z niego nakazowi rozwa˝enia wszystkich dowodów zgro-
madzonych w sprawie oraz wyjaÊnienia wszystkich wàtpliwoÊci, mo˝emy
poprzez t´ instytucj´ wykazaç punkty krytyczne post´powania, wàtpliwoÊci
nasze i spo∏eczeƒstwa, a nawet spróbowaç podwa˝yç niektóre czàstkowe
rozstrzygni´cia w sprawie (np. zwracajàc si´ do organu o rozwa˝enie mo˝li-
woÊci wszcz´cia z urz´du post´powania w sprawie tego z zaskar˝alnych
postanowieƒ, które uznajemy za ra˝àco naruszajàce prawo).

Poglàd w sprawie b´dzie mia∏ w opisanej sytuacji charakter zbli˝ony do wnios-
ków lub uwag sk∏adanych w post´powaniach prowadzonych z udzia∏em
spo∏eczeƒstwa.

2.2.4. Post´powania administracyjne, w których udzia∏ organizacji
spo∏ecznych zosta∏ wy∏àczony 

Polski ustawodawca, w przeciwieƒstwie do wspólnotowego, uznaje niestety
cz´sto udzia∏ organizacji ekologicznych w post´powaniach administracyjnych
za „z∏o konieczne”, „barier´ inwestycyjnà”, „g∏ówny powód opóênieƒ w re-
alizacji najwa˝niejszych dla kraju inwestycji infrastrukturalnych”.

Kierujàc si´ tego typu „filozofià” w ostatnich latach w szeregu post´powaƒ, 
w których prawo wspólnotowe nie zabezpiecza udzia∏u spo∏eczeƒstwa, nasz
ustawodawca wyeliminowa∏ mo˝liwoÊç udzia∏u organizacji ekologicznych.
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Uwaga! 

Udzia∏ organizacji ekologicznych jest wy∏àczony tylko w tych sprawach, w sto-
sunku do których przepisy wprost przewidujà taki wyjàtek (stwierdzajà, i˝
w danej sprawie nie stosuje si´ art. 31 KPA).

2.3. Prawo organizacji ekologicznych do sàdu 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post´powaniu przed sàdami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.) w art. 50 uzale˝nia upraw-
nienie organizacji spo∏ecznej do wniesienia skargi do wojewódzkiego sàdu
administracyjnego od:

� wczeÊniejszego jej udzia∏u w post´powaniu administracyjnym;

� zgodnoÊci celów statutowych z przedmiotem post´powania.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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POST¢POWANIA, W KTÓRYCH
WY¸ÑCZONO CZYNNY UDZIA¸

ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
PODSTAWA PRAWNA WY¸ÑCZENIA

wydawanie pozwoleƒ na wprowadzanie art. 185 ust. 2 i art. 181 ust. 1 pkt 2 Ustawy
gazów lub py∏ów do powietrza z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
poz. 150, z póên. zm.)

wydawanie pozwoleƒ wodnoprawnych art. 127 ust. 8 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r.,
Nr 239, poz. 2019, z póên. zm.)

wydawanie zezwoleƒ na wytwarzanie art. 181 ust. 1 pkt Ustawy Prawo ochrony 
odpadów Êrodowiska

wydawanie pozwoleƒ na budow´ art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.) 

– z wyjàtkiem post´powania w sprawie
pozwolenia na budow´ wymagajàcego
udzia∏u spo∏eczeƒstwa zgodnie z prze-
pisami Ustawy o udost´pnianiu infor-
macji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êro-
dowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania
na Êrodowisko.
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We wczeÊniejszej cz´Êci poradnika zwrócono uwag´, i˝ wyjàtek od tej zasady
przewiduje art. 44 ust. 3 UOOÂ, który stwierdza, ˝e w post´powaniu pro-
wadzonym z udzia∏em spo∏eczeƒstwa (SOOÂ, OOÂ, ocena habitatowa)
organizacja ekologiczna mo˝e wnieÊç skarg´ tak˝e wówczas, kiedy nie bra∏a
udzia∏u w post´powaniu administracyjnym.

Poniewa˝ ten korzystny wyjàtek nie jest zbyt szeroki – dla organizacji ekolo-
gicznych, które przewidujà, i˝ dane post´powanie mo˝e si´ zakoƒczyç roz-
strzygni´ciem nietrafnym, niezgodnym z prawem ochrony Êrodowiska, szkod-
liwym dla zachowania integralnoÊci obszaru Natura 2000 – rekomendowanym
rozwiàzaniem jest wzi´cie formalnego udzia∏u w sprawie. 

Nawet je˝eli w I instancji nie wykazaliÊmy si´ aktywnoÊcià, w sprawie, w której
s∏u˝à nam okreÊlone uprawnienia procesowe – czasami mo˝emy podjàç sku-
teczne dzia∏ania nawet „za pi´ç dwunasta” i w∏àczyç si´ do post´powania
przed II instancjà.
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3. Dost´p do informacji o Êrodowisku 
i jego ochronie
Jak i do kogo zwracaç si´ o informacje?
Podstawy prawne i praktyczne wskazówki

3.1. Podstawy prawne udost´pniania informacji 
o Êrodowisku i jego ochronie 

W Polsce prawo do informacji o Êrodowisku i jego ochronie jest prawem zagwa-
rantowanym w art. 74 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dost´p do
informacji o Êrodowisku i jego ochronie za demokratyczny standard uznaje
tak˝e prawo mi´dzynarodowe i wspólnotowe.

BezpoÊrednio zasady i tryb udost´pniania informacji o Êrodowisku i jego ochro-
nie regulujà przepisy art. 4 i art. 8-28 Ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. 
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa 
w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, z póên. zm., powo∏ywanej jako UOOÂ). Poniewa˝ jednak informacje
o Êrodowisku i jego ochronie majà w zdecydowanej wi´kszoÊci sytuacji status
„informacji publicznych”, w sprawach zwiàzanych z ich udost´pnianiem pewne
zastosowanie majà tak˝e przepisy Ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie
do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póên. zm.). Ustawa ta
jest wówczas traktowana jako akt o charakterze ogólnym, natomiast UOOÂ
jako akt szczegó∏owy, którego przepisy majà pierwszeƒstwo zastosowania 
w sprawach dotyczàcych informacji o Êrodowisku. W odniesieniu do kwestii,
których UOOÂ nie reguluje, zastosowanie majà przepisy Ustawy o dost´pie do
informacji publicznej. 
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3.2. Kto mo˝e uzyskaç informacje o Êrodowisku 
i jego ochronie?

56
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K A ˚ D Y
MA PRAWO 

DO INFORMACJI 
O ÂRODOWISKU 

I JEGO 
OCHRONIE

➢ osoba fizyczna, niezale˝nie od tego, czy jest obywatelem
polskim, 

➢ osoba prawna, np. organizacja ekologiczna dzia∏ajàca
w formie stowarzyszenia rejestrowego lub fundacji, w tym
posiadajàce siedzib´ za granicà,

➢ organizacje ekologiczne o innym profilu, nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, dzia∏ajàce jako stowarzyszenie zwyk∏e
(nierejestrowe),

➢ komitety mieszkaƒców i inne grupy nieformalne – je˝eli
wska˝à osob´, która b´dzie je reprezentowaç w kontak-
tach z organem
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Je˝eli ˝àdamy informacji – nikt nie mo˝e od nas wymagaç wykazania intere-
su prawnego lub faktycznego. Nie musimy t∏umaczyç, po co nam dana infor-
macja o Êrodowisku ani jak jà chcemy wykorzystaç.

Wskazówka dla komitetów mieszkaƒców i innych grup nieformalnych:

Aby uzyskaç informacje, najlepiej z∏o˝yç wniosek indywidualny, podpisany
imieniem i nazwiskiem jednego z uczestników komitetu lub grupy. Je˝eli
nam zale˝y, aby organ administracji „rozmawia∏” z nami jako z komitetem
lub grupà mieszkaƒców, mo˝emy poÊrednio efekt taki uzyskaç – wszyscy
mo˝emy podpisaç pe∏nomocnictwo dla osoby, która b´dzie reprezentowaç
komitet w post´powaniu o udzielenie informacji o Êrodowisku. 

Uwaga! 

Je˝eli za∏o˝yliÊmy komitet, musimy pami´taç, ˝e ma on charakter niefor-
malny, nie ma osobowoÊci prawnej i nie mo˝e braç udzia∏u w post´powaniu.
Pe∏nomocnictwo powinno wi´c byç podpisane przez ka˝dego imieniem 
i nazwiskiem, z podaniem adresu, poniewa˝ formalnie stronami post´po-
wania b´dà osoby fizyczne, a nie „za∏o˝ony” przez nie komitet.

3.3. Kto musi udost´pniaç informacje o Êrodowisku 
i jego ochronie? 

ORGAN ADMINISTRACJI – w praktyce o informacj´ o Êrodowisku zwracamy
si´ do organów ochrony Êrodowiska: 

� Ministra Ârodowiska, 

� G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, 

� Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska, 

� regionalnych dyrektorów ochrony Êrodowiska, 

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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ORGAN ADMINISTRACJI

w którego posiadaniu jest 
dana informacja

dla którego informacja 
jest przeznaczona
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� Dyrektora Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej, 

� dyrektorów regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej, 

� dyrektorów parków narodowych, 

� dyrektorów parków krajobrazowych, 

� wojewodów, 

� marsza∏ków, 

� starostów i wójtów (burmistrzów i prezydentów miast). 

W post´powaniach w sprawie OOÂ dotyczàcych obszarów Natura 2000 biorà
ponadto udzia∏ organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, od których mo˝emy
domagaç si´ informacji pozostajàcych w zwiàzku z tymi post´powaniami. 

W szeregu spraw zwiàzanych z ochronà obszarów Natura 2000 funkcje orga-
nów administracji publicznej pe∏nià dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów
Paƒstwowych. Poniewa˝ pe∏nià oni funkcje organów administracji, sà zobo-
wiàzani udost´pniaç informacje o Êrodowisku i jego ochronie.

INFORMACJA ZNAJDUJE SI¢ W POSIADANIU ORGANU ADMINIS-
TRACJI – je˝eli organ faktycznie jà posiada niezale˝nie od tego, czy zosta∏a
wytworzona przez ten organ, czy otrzymana przez organ od osoby trzeciej.
Je˝eli organ teoretycznie powinien posiadaç danà informacj´ (np. dokument
w aktach sprawy, którà prowadzi), ale w praktyce z ró˝nych wzgl´dów jej nie
posiada (bo np. przekaza∏ akta sprawy organowi odwo∏awczemu) – nie ma
obowiàzku jej udost´pnienia. Ma natomiast obowiàzek niezw∏ocznie, nie póê-
niej jednak ni˝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku – przekazaç
go organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje si´ ˝àdana infor-
macja, powiadamiajàc nas o tym fakcie. 

Uwaga! 

Przekazanie wniosku powinno mieç form´ postanowienia. Na postanowie-
nie to mo˝emy z∏o˝yç za˝alenie do organu wy˝szej instancji. 

Je˝eli organ nie posiada wnioskowanej przez nas informacji, a nie mo˝e
ustaliç organu, który jà posiada – zwraca nam nasz wniosek, zwrot wniosku
nie wymaga formy postanowienia, nie s∏u˝à nam na taki sposób za∏atwienia
˝adne Êrodki zaskar˝enia.
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INFORMACJA JEST PRZEZNACZONA DLA ORGANU ADMINISTRACJI
– je˝eli w imieniu organu administracji dysponujà nià osoby trzecie albo je˝eli
organ ma prawo ˝àdaç danej informacji od osób trzecich.

3.4. W jaki sposób udost´pnia si´ informacje o Êrodowisku
i jego ochronie? 

Z ró˝nych wzgl´dów bardziej dla nas korzystne jest pozyskiwanie informacji
przez Internet.

Tradycyjne pozyskiwanie informacji jest czasoch∏onne, pracoch∏onne, dro˝sze
i... stresujàce, poniewa˝ organy administracji nie zawsze czekajà na nasze
wnioski z otwartymi ramionami, nie zawsze za∏atwiajà je terminowo, a z dru-
giej strony – nie zawsze dajemy organom szans´, aby spraw´ za∏atwiç szybko,
robiàc we wnioskach b∏´dy, które sà póêniej kwalifikowane jako formalne
przeszkody w niezw∏ocznym ich za∏atwieniu.

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie

59

PRZEZ
INTERNET (BIP) TRADYCYJNIE

publicznie
dost´pne
wykazy
danych

elektroniczne
bazy danych

dokumenty
bez 

pisemnego
wniosku

na pisemny
wniosek

UDOST¢PNIANIE PRZEZ INTERNET 

RÓ˚NICE

UDOST¢PNIANIE TRADYCYJNE

nieformalne sformalizowane post´powanie 
(wniosek, ewentualna decyzja o odmowie
udost´pnienia)

nieodp∏atne odp∏atne
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3.4.1. Udost´pnienie przez Internet – Biuletyn Informacji Publicznej 

Ka˝dy organ administracji publicznej musi prowadziç w∏asny Biuletyn Infor-
macji Publicznej (BIP). 

BIP-u danego organu administracji szukamy na stronie internetowej tego organu
– najcz´Êciej b´dzie to baner:

lub odr´bna zak∏adka. 

Wskazówka praktyczna:

Obecnie ju˝ bardzo nieliczna grupa organów administracji publicznej nie
prowadzi w∏asnej strony internetowej. Brak w∏asnej strony internetowej nie
zwalnia z prowadzenia BIP-u i nie zwalnia z udost´pniania w BIP-ie infor-
macji o Êrodowisku i jego ochronie.

Je˝eli szukamy informacji o Êrodowisku i jego ochronie, które organ powi-
nien opublikowaç w BIP-ie, a nie ma on w∏asnej strony internetowej – szu-
kajmy BIP-u tego organu na stronie g∏ównej BIP: http://www.bip.gov.pl. 

3.4.1.1. Publicznie dost´pne wykazy danych o dokumentach 
w BIP-ie 

Podstawowym noÊnikiem informacji o Êrodowisku i jego ochronie jest doku-
ment urz´dowy.

Organy administracji muszà prowadziç publicznie dost´pne wykazy danych 
o dokumentach zawierajàcych informacje o Êrodowisku. 

Uwaga! 

W wykazach nie znajdziemy samych dokumentów (np. decyzji Êrodowisko-
wych), ale dane o dokumentach.
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Publicznie dost´pne wykazy prowadzi si´ w formie elektronicznej i udost´pnia
w BIP-ie.

Art. 21 ust. 2 UOOÂ wymienia kilkadziesiàt dokumentów, o których dane
muszà si´ znaleêç w BIP-ie.

Z punktu widzenia spraw wià˝àcych si´ z obszarami Natura 2000 wa˝ne sà
obowiàzkowo podawane w BIP dane o:

� projektach studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii
rozwoju regionalnego; polityk, strategii, planów lub programów w dziedzi-
nie przemys∏u, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej,
gospodarki odpadami, leÊnictwa, rolnictwa, rybo∏ówstwa, turystyki i wyko-
rzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy admi-
nistracji, wyznaczajàcych ramy dla póêniejszej realizacji przedsi´wzi´ç
mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko; 

� projektach polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja
mo˝e spowodowaç znaczàce oddzia∏ywanie na obszar Natura 2000, je˝eli
nie sà one bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie
wynikajà z tej ochrony; projektach zmian w tych dokumentach, przed ich
skierowaniem do post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa; wszystkich wy-
mienionych wy˝ej dokumentach, je˝eli zostanà przyj´te;

� informacjach o odstàpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
∏ywania na Êrodowisko dla polityk, strategii, planów lub programów, których
realizacja mo˝e spowodowaç znaczàce oddzia∏ywanie na obszar Natura
2000, je˝eli nie sà one bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura
2000 lub nie wynikajà z tej ochrony;

� opiniach wydawanych dla strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
dla polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja mo˝e spo-
wodowaç znaczàce oddzia∏ywanie na obszar Natura 2000, je˝eli nie sà one
bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie wynikajà
z tej ochrony;

� prognozach oddzia∏ywania na Êrodowisko;

� postanowieniach stwierdzajàcych obowiàzek przeprowadzenia oceny oddzia-
∏ywania przedsi´wzi´cia na Êrodowisko dla planowanego przedsi´wzi´cia
mogàcego potencjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko;

� wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o Êrodowiskowych uwarunko-
waniach;

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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� postanowieniach RDOÂ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przed-
si´wzi´cia, wydawanych w trakcie ponownej OOÂ; 

� wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach wymaganych przed rozpocz´ciem
realizacji przedsi´wzi´cia, innego ni˝ przedsi´wzi´cie mogàce znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko, które nie jest bezpoÊrednio zwiàzane z ochronà
obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, dla których przeprowa-
dzono ocen´ oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000;

� postanowieniach, w których RDOÂ stwierdza obowiàzek przeprowadze-
nia OOÂ na obszar Natura 2000 – w odniesieniu do oddzia∏ywania przed-
si´wzi´cia na obszar Natura 2000, w szczególnoÊci w odniesieniu do inte-
gralnoÊci i spójnoÊci tych obszarów, oraz bioràc pod uwag´ skumulowane
oddzia∏ywanie przedsi´wzi´cia z innymi przedsi´wzi´ciami; 

� postanowieniach RDOÂ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przed-
si´wzi´cia w zakresie oddzia∏ywania na obszar Natura 2000, wydawanych
po przeprowadzeniu OOÂ przedsi´wzi´cia na obszar Natura 2000; 

� raportach o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko;

� analizach porealizacyjnych;

� projektach, przed ich skierowaniem do post´powania z udzia∏em spo∏e-
czeƒstwa: wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
Êrodowiska, programów ochrony powietrza, programów ochrony Êrodo-
wiska przed ha∏asem;

� wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony Êrodowiska;

� opracowaniach ekofizjograficznych;

� wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach: zintegrowanych, na wpro-
wadzanie gazów lub py∏ów do powietrza, wodnoprawnych na wprowadza-
nie Êcieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów;

� projektach planów ochrony i o projektach planów zadaƒ ochronnych two-
rzonych dla form ochrony przyrody, w tym parków narodowych i obszarów
Natura 2000;

� wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na czynnoÊci podlegajàce
zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków obj´tych ochronà;

� wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usuni´cie drzew lub
krzewów;

� wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na
pobór wód, a tak˝e o decyzjach nakazujàcych usuni´cie drzew i krzewów;

� decyzjach okreÊlajàcych szczegó∏owe warunki wydobywania kopaliny;
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� koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, wydobywanie
kopalin ze z∏ó˝, bezzbiornikowe magazynowanie substancji;

� wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach: o uzgodnieniu warunków prze-
prowadzenia dzia∏aƒ naprawczych w zwiàzku ze spowodowaniem szkody
w Êrodowisku, nak∏adajàcych obowiàzek przeprowadzenia tych dzia∏aƒ;

� postanowieniach o odmowie wszcz´cia post´powania w sprawie zg∏osze-
nia szkody w Êrodowisku.

Dane o dokumentach muszà publikowaç organy w∏aÊciwe w danych sprawach.

Pozyskanie danych o dokumentach umo˝liwia nam zorientowanie si´, na jakim
etapie jest dana sprawa, jakie zapad∏y w niej rozstrzygni´cia, jakie dzia∏ania
zosta∏y podj´te przez organ administracji, poszczególne strony i innych uczest-
ników post´powania. 

Dysponujàc danymi o dokumentach, mo˝emy pozyskaç same dokumenty – albo
odnajdujàc je w BIP-ie (je˝eli podlegajà obowiàzkowej publikacji albo je˝eli
organ opublikowa∏ je z w∏asnej inicjatywy), albo zwracajàc si´ z wnioskiem 
o ich udost´pnienie.

3.4.1.2. Elektroniczne bazy danych w BIP-ie 

Elektroniczne bazy danych zawierajàce informacje o Êrodowisku i jego ochro-
nie prowadzi si´ w systemach teleinformatycznych i udost´pnia w Biuletynie
Informacji Publicznej. 

Jakie dane muszà byç publikowane w BIP-ie w formie baz danych, i na jakich
podmiotach cià˝à w tym zakresie obowiàzki – okreÊla art. 24 UOOÂ. 

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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marsza∏ek województwa ➢ programy ochrony powietrza
➢ mapy akustyczne oraz programy ochrony Êrodowiska

przed ha∏asem
➢ informacje dotyczàce wytwarzania i gospodarowania

odpadami, zgromadzone w wojewódzkiej bazie danych
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Obowiàzki w zakresie prowadzenia i publikacji baz danych wynikajà równie˝
z innych przepisów, w tym przepisów szczególnych, zawartych w innych regu-
lacjach ni˝ Ustawa o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.

Z punktu widzenia spraw wià˝àcych si´ z obszarami Natura 2000 istotne
mogà si´ okazaç nast´pujàce bazy danych:
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BAZY DANYCH W BIP

ZAKRES DANYCH, JAKIE MUSZÑ BYå
OPUBLIKOWANE W BIP W FORMIE BAZY DANYCH

➢ inne dane i dokumenty wymienione w art. 24 ust. 3
pkt 1 UOOÂ

starosta ➢ wyniki z okresowych badaƒ jakoÊci ziemi i gleby
➢ inne dane i dokumenty wymienione w art. 24 ust. 3

pkt 2 UOOÂ

wojewódzki inspektor ➢ klasyfikacja stref jakoÊci powietrza oraz oceny pozio-
ochrony Êrodowiska mów substancji w powietrzu w danej strefie 
(WIOÂ) ➢ programy ochrony powietrza

➢ programy ochrony Êrodowiska przed ha∏asem
➢ wyniki pomiarów poziomów substancji lub energii wpro-

wadzanych do Êrodowiska w zwiàzku z eksploatacjà
dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk 
i portów

➢ inne dane i dokumenty wymienione w art. 24 ust. 3
pkt 3 UOOÂ

zarzàdzajàcy drogà, ➢ dane dotyczàce terenów zagro˝onych ha∏asem (na 
linià kolejowà lub których przekroczono dopuszczalne poziomy ha∏asu, 
lotniskiem okreÊlone wskaênikami LDWN lub LN)

➢ mapy akustyczne terenów, na których eksploatacja
obiektu mo˝e powodowaç przekroczenie dopuszczal-
nych poziomów ha∏asu w Êrodowisku

zarzàdzajàcy drogà, ➢ wyniki pomiarów poziomów substancji lub energii 
linià kolejowà, linià wprowadzanych do Êrodowiska w zwiàzku z eksplo-
tramwajowà, lotniskiem atacjà tych obiektów.
lub portem
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Szczegó∏owy sposób udost´pniania danych zgromadzonych w bazach danych
powinno okreÊliç rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska wydane na podstawie
art. 24 ust. 5 UOOÂ. Poniewa˝ dotychczas nie zosta∏o ono wydane, do czasu
jego wydania stosujemy „stare” Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 
18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udost´pniania informacji o Êrodowisku
(Dz.U. Nr 120, poz. 828).

3.4.1.3. Publikowanie w BIP-ie dokumentów zawierajàcych
informacje o Êrodowisku i jego ochronie 

Art. 25 UOOÂ nak∏ada na organy ochrony Êrodowiska (Ministra Ârodowiska,
Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska, G∏ównego Inspektora Ochrony
Ârodowiska, marsza∏ków województw, dyrektorów regionalnych zarzàdów gos-
podarki wodnej, starostów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), a tak˝e
– na komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej obowiàzek
publikacji ∏àcznie kilkudziesi´ciu dokumentów. 

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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PODMIOT 
UDOST¢PNIAJÑCY

BAZY 
RODZAJ BAZY DANYCH

Generalny ➢ INFOOS – baza danych o ocenach oddzia∏ywania 
Dyrektor przedsi´wzi´cia na Êrodowisko oraz strategicznych 
Ochrony ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
Ârodowiska http://infoos.mos.gov.pl/fsystem 

➢ obszary Natura 2000 w Polsce – dane o gatunkach
chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych
(Standardowe Formularze Danych – SDF-y, wykazy 
i mapy wszystkich wyznaczonych i planowanych obsza-
rów Natura 2000 w Polsce
http://natura2000.mos.gov.pl 

➢ System wymiany informacji o ró˝norodnoÊci biolo-
gicznej w Polsce
http://biodiv.mos.gov.pl/biodi 

➢ Centralny rejestr form ochrony przyrody
http://rop.mos.gov.pl
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Poza dokumentami wymienionymi w art. 25 UOOÂ w BIP-ie organy adminis-
tracji publikujà szereg innych dokumentów zawierajàcych informacje o Êro-
dowisku i jego ochronie, przede wszystkim – realizujàc obowiàzki podawania
do publicznej wiadomoÊci dokumentów zwiàzanych z post´powaniem w spra-
wie strategicznej oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko planów i programów, 
z post´powaniem w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko przedsi´wzi´ç
i z ocenà habitatowà.

3.4.2. Udost´pnienie tradycyjne 

3.4.2.1. Udost´pnienie informacji na pisemny wniosek 

Ustawa nie okreÊla ˝adnych wymogów formalnych dla wniosku. Musi on wi´c
spe∏niaç jedynie wymogi podania, czyli wskazywaç osob´ zwracajàcà si´ o infor-
macj´, jej adres, ˝àdanie i podpis. 

Wniosek o udzielenie informacji o Êrodowisku i jego ochronie sk∏adamy wtedy,
kiedy potrzebujemy dost´pu do dokumentów (uzyskania ich kopii), które nie
podlegajà obowiàzkowi udost´pnienia w Biuletynie Informacji Publicznej lub
których, mimo obowiàzku publikacji, organ administracji nie umieÊci∏ w BIP.

Wniosek sk∏adamy tak˝e wówczas, kiedy potrzebujemy informacji w formie
przetworzonej (np. dane wybrane wed∏ug okreÊlonego klucza, wnioski z badaƒ
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Z PUNKTU WIDZENIA SPRAW WIÑ˚ÑCYCH SI¢ Z OBSZARAMI 
NATURA 2000 SZCZEGÓLNIE WA˚NE SÑ OBOWIÑZKOWO

PUBLIKOWANE W BIP NAST¢PUJÑCE DOKUMENTY:

Minister Ârodowiska ➢ przepisy krajowe i wspólnotowe, a tak˝e umowy
mi´dzynarodowe dotyczàce ochrony Êrodowiska, 
a tak˝e raporty z ich wykonania 

marsza∏kowie województw ➢ wojewódzkie programy ochrony Êrodowiska
➢ programy ochrony powietrza
➢ programy ochrony Êrodowiska przed ha∏asem
➢ wojewódzki plan gospodarki odpadami

starostowie ➢ powiatowe programy ochrony Êrodowiska
➢ programy ochrony Êrodowiska przed ha∏asem
➢ powiatowy plan gospodarki odpadami

wójtowie (burmistrzowie, ➢ gminne programy ochrony Êrodowiska
prezydenci miast) ➢ gminny plan gospodarki odpadami
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pierwotnych, wyciàgi z oryginalnych dokumentów oraz opracowaƒ nieb´dà-
cych w sensie formalnym dokumentami, informacja mo˝liwa do uzyskania
z ró˝nych êróde∏) lub zagregowanej (dane zbiorcze).

Uwaga! 

Na stronie internetowej www.ekointerwencjeOTOP.org.pl zamieÊciliÊmy
wzór wniosku o udzielenie informacji o Êrodowisku i jego ochronie.

3.4.2.2. Udost´pnienie informacji bez pisemnego wniosku

Nie musimy sk∏adaç pisemnego wniosku, aby uzyskaç:

� informacj´, której organ nie musi wyszukiwaç;

� w przypadku wystàpienia kl´ski ˝ywio∏owej, innej katastrofy naturalnej,
awarii technicznej lub innego bezpoÊredniego zagro˝enia dla zdrowia ludzi
lub Êrodowiska – informacje umo˝liwiajàce osobom, które mogà ucierpieç
w wyniku tego zagro˝enia, podj´cie dzia∏aƒ w celu zapobie˝enia lub zmini-
malizowania szkód wynikajàcych z tego zagro˝enia.

3.5. W jakiej formie udost´pnia si´ informacje 
o Êrodowisku i jego ochronie? 

Informacje o Êrodowisku i jego ochronie udost´pnia si´ w formie: ustnej,
pisemnej, wizualnej, dêwi´kowej, elektronicznej, innej.

Do nas nale˝y wybór formy, w jakiej ma byç udzielona informacja, organ
musi udost´pniç informacj´ w sposób i w formie okreÊlonych we wniosku.
Wyjàtek: je˝eli Êrodki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie
umo˝liwiajà udost´pnienia informacji w sposób i w formie okreÊlonych we
wniosku. Organ administracji musi nas o tym albo o innych przyczynach unie-
mo˝liwiajàcych udzielenie informacji zgodnie z wnioskiem zawiadomiç w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wskazaç w zawiadomieniu, 
w jaki sposób lub w jakiej formie informacja mo˝e byç udost´pniona. Po otrzy-
maniu takiego zawiadomienia mamy 14 dni, aby z∏o˝yç drugi wniosek – 
o udost´pnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w zawiadomie-
niu. Je˝eli nie z∏o˝ymy drugiego wniosku – organ administracji wyda decyzj´
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o odmowie udost´pnienia informacji w sposób lub w formie okreÊlonych 
w naszym pierwszym wniosku.

Wskazówka praktyczna:

Je˝eli nie mamy pewnoÊci, czy organ posiada informacj´ w danej formie
(np. map´ w wersji elektronicznej), a forma ma dla nas drugorz´dne znacze-
nie, aby nie traciç czasu w zwiàzku z ewentualnym korygowaniem wniosku,
wska˝my w nim, i˝ chcemy uzyskaç informacj´ w formie posiadanej przez
organ administracji. 

3.6. W jakim terminie musi byç udost´pniona informacja
o Êrodowisku i jego ochronie? 

Je˝eli nie udzielono nam informacji w terminie, mo˝emy z∏o˝yç za˝alenie na
bezczynnoÊç organu, na podstawie art. 37 KPA. 

Uwaga! 

Na stronie internetowej www.ekointerwencjeOTOP.org.pl zamieÊciliÊmy
wzór za˝alenia na bezczynnoÊç urz´du.

Za˝alenie sk∏adamy bezpoÊrednio do organu wy˝szego stopnia. Zasady usta-
lania organów wy˝szego stopnia dla poszczególnych organów administracji
okreÊla art. 17 KPA.
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w dniu z∏o˝enia wniosku 

bez zb´dnej zw∏oki, 
ale nie póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia
z∏o˝enia wniosku

termin mo˝e zostaç przed∏u˝ony do 2 miesi´cy 
ze wzgl´du na stopieƒ skomplikowania sprawy
(organ musi poinformowaç na piÊmie o prze-
d∏u˝eniu terminu, jego przyczynie i wskazaç
konkretny termin udost´pnienia informacji)

pozosta∏e dokumenty oraz 
informacje udost´pniane w innej
formie

dokumenty, o których dane
zamieszczane sà w publicznie
dost´pnych wykazach
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3.7. Op∏aty za udzielenie informacji o Êrodowisku 
i jego ochronie 

Nie pobiera si´ op∏at za udost´pnianie informacji przez Internet.

PRZEZ INTERNET (publikacja w BIP) – BEZP¸ATNIE

Przy tradycyjnym udost´pnianiu – to, czy pobrana zostanie od nas op∏ata, 
a tak˝e jej wysokoÊç, zale˝y od tego, jakie czynnoÊci organu administracji b´dà
z tym zwiàzane.

Ogólnie wysokoÊç stawek op∏at za czynnoÊci zwiàzane z udost´pnianiem
informacji o Êrodowisku i jego ochronie okreÊla art. 27 UOOÂ.

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie

69

UDOST¢PNIANIE TRADYCYJNE

odp∏atnie

wyszukiwanie innych informacji ni˝ zawarte w dokumentach wyszczególnionych 
w publicznie dost´pnym wykazie

przekszta∏canie informacji w form´ wskazanà we wniosku

sporzàdzanie kopii dokumentów

sporzàdzanie kopii danych

przes∏anie informacji, kopii danych lub kopii dokumentów

bezp∏atnie

wyszukiwanie i przeglàdanie w siedzibie organu administracji dokumentów
wyszczególnionych w publicznie dost´pnym wykazie

inne czynnoÊci, których ustawa nie zaliczy∏a do odp∏atnych

STAWKI OP¸AT

wyszukiwanie innych informacji ni˝ 10 z∏ – do 10 dokumentów, 
zawarte w dokumentach wyszczególnio- plus 1 z∏ za ka˝dy kolejny dokument 
nych w publicznie dost´pnym wykazie

przekszta∏canie informacji w form´ 3 z∏ za ka˝dy informatyczny noÊnik 
wskazanà we wniosku danych

sporzàdzanie kopii dokumentów lub 0,60 z∏ za 1 str. A4, druk czarno-bia∏y
kopii danych 6 z∏ za 1 str. A4, druk kolorowy
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Szczegó∏owe stawki op∏at, wspó∏czynniki ró˝nicujàce ich wysokoÊç, sposób
naliczania oraz terminy i sposób uiszczania powinno okreÊliç rozporzàdzenie
Ministra Ârodowiska wydane na podstawie art. 28 UOOÂ. Poniewa˝ dotych-
czas nie zosta∏o ono wydane, do czasu jego wydania stosujemy „stare” Rozpo-
rzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó∏owych
stawek op∏at za udost´pnianie informacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz
sposobu uiszczania op∏at (Dz.U. Nr 114, poz. 788).

3.8. Przyczyny odmowy udost´pnienia informacji 
o Êrodowisku i jego ochronie

Prawo do informacji o Êrodowisku i jego ochronie podlega ograniczeniom. 

Sytuacje, kiedy organ administracji musi odmówiç udzielenia informacji, wymie-
nia art. 16 UOOÂ (obligatoryjne przyczyny odmowy udost´pnienia informacji),
przypadki, kiedy mo˝e to zrobiç – art. 17 UOOÂ (fakultatywne przyczyny
odmowy udost´pnienia informacji).
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STAWKI OP¸AT

przes∏anie informacji, kopii danych lub op∏ata za przesy∏k´ pocztowà wg stawek 
kopii dokumentów Poczty Polskiej plus 4 z∏ – za kopi´ doku-

mentów lub danych w formie wydruku
lub kserokopii lub 10 z∏ – za kopi´ doku-
mentów lub danych na informatycznym
noÊniku danych dostarczonym przez
podmiot ˝àdajàcy informacji

OBLIGATORYJNE

PRZYCZYNY ODMOWY UDOST¢PNIENIA INFORMACJI

FAKULTATYWNE

informacje dotyczà danych jednostko- udost´pnienie wymaga∏oby dostarczenia 
wych uzyskiwanych w badaniach statys- dokumentów lub danych b´dàcych 
tycznych statystyki publicznej chronio- w trakcie opracowywania
nych tajemnicà statystycznà

informacje dotyczà spraw obj´tych udost´pnienie wymaga∏oby dostarczenia 
toczàcym si´ post´powaniem sàdowym, dokumentów lub danych przeznaczo-
dyscyplinarnym lub karnym, je˝eli nych do wewn´trznego komunikowania 
udost´pnienie informacji mog∏oby si´
zak∏óciç przebieg post´powania
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Uwaga!

Organ administracji nie mo˝e nam odmówiç informacji z innych przyczyn
ni˝ wymienione w art. 16 – 17 UOOÂ.
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OBLIGATORYJNE

PRZYCZYNY ODMOWY UDOST¢PNIENIA INFORMACJI

FAKULTATYWNE

informacje dotyczà spraw b´dàcych wniosek jest w sposób oczywisty 
przedmiotem praw autorskich lub paten- niemo˝liwy do zrealizowania
towych, je˝eli udost´pnienie informacji 
mog∏oby naruszyç te prawa

informacje dotyczà danych osobowych wniosek jest sformu∏owany w sposób 
dotyczàcych osób trzecich, je˝eli udo- zbyt ogólny
st´pnienie informacji mog∏oby naruszaç
przepisy o ochronie danych osobowych

informacje dotyczà dokumentów lub 
danych dostarczonych przez osoby trzecie, 
je˝eli osoby te, nie majàc obowiàzku ich 
dostarczenia i nie mogàc byç takim obo-
wiàzkiem obcià˝one, dostarczy∏y je
dobrowolnie i z∏o˝y∏y zastrze˝enie o ich 
nieudost´pnianiu

informacje majà wartoÊç handlowà, 
w tym zawierajà dane technologiczne, 
dostarczone przez osoby trzecie i obj´te 
tajemnicà przedsi´biorstwa, je˝eli ich
udost´pnienie mog∏oby pogorszyç kon-
kurencyjnà pozycj´ tych osób, a z∏o˝y∏y
one uzasadniony wniosek o wy∏àczenie 
informacji z udost´pniania

informacje dotyczà dokumentów lub 
danych, których udost´pnienie mog∏oby 
spowodowaç zagro˝enie dla Êrodowiska
lub bezpieczeƒstwa ekologicznego kraju

informacje dotyczà przedsi´wzi´ç mogà-
cych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, 
realizowanych na terenach zamkni´tych, 
co do których nie prowadzi si´ post´po-
wania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa

informacje dotyczà obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa
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Nie ma ˝adnych wyjàtków od zakazu udost´pniania informacji o Êrodowisku:

� w sprawach obj´tych toczàcym si´ post´powaniem sàdowym, dyscyplinar-
nym lub karnym, je˝eli udost´pnienie informacji mog∏oby zak∏óciç prze-
bieg post´powania;

� b´dàcych przedmiotem praw autorskich lub patentowych, je˝eli udost´p-
nienie informacji mog∏oby naruszyç te prawa;

� dotyczàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.

W praktyce organy administracji nadu˝ywajà cz´sto przes∏anki ochrony praw
autorskich, odmawiajàc na tej podstawie udost´pniania raportów OOÂ, ope-
ratów wodnoprawnych i podobnych opracowaƒ sporzàdzanych z zastrze˝e-
niem praw autorskich. W wi´kszoÊci przypadków nie ma do tego podstaw,
poniewa˝ brak jest jakichkolwiek powodów, aby sàdziç, ˝e osobiste lub majàt-
kowe prawa twórców tych dokumentów mog∏yby zostaç naruszone. 

Celnie w omawianej kwestii wypowiedzia∏o si´ Samorzàdowe Kolegium Odwo-
∏awcze we Wroc∏awiu w decyzji z dnia 19.05.2005 r. (SKO 4542/2/05, publ. 
w Orzecznictwo w Sprawach Samorzàdowych 2005, Nr 4, s. 91, Lex Nr 155121):
„Skoro – zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z póên. zm.) –
bez zezwolenia twórcy wolno nieodp∏atnie korzystaç z ju˝ rozpowszechnio-
nego utworu w zakresie w∏asnego u˝ytku osobistego, tam gdzie przepisy Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z póên. zm.) przewidujà publicznà dost´pnoÊç pewnych dokumentów obj´-
tych prawem autorskim, z∏o˝enie ich przez autorów stanowi zgod´ na ich dalsze
udost´pnianie spo∏eczeƒstwu, przy czym ˝àdajàcy informacji o Êrodowisku
majà prawo do ich wykorzystania jedynie w celach w∏asnego u˝ytku osobis-
tego (tzn. sk∏adania uwag w toku post´powania lub np. wniosków o podj´cie
kontroli w stosunku do danego podmiotu)”.

Dla pozosta∏ych przyczyn obligatoryjnych art. 18 UOOÂ przewiduje wyjàtki.
Nie obowiàzujà one, je˝eli wnioskowana przez nas informacja dotyczy:

� iloÊci i rodzajów py∏ów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca
ich wprowadzania;

� stanu, sk∏adu i iloÊci Êcieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz
miejsca ich wprowadzania;

� rodzaju i iloÊci wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania;

� poziomu emitowanego ha∏asu;

� poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.

72

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik

poradnik.qxd  4/13/10 12:49 PM  Page 72    (Black plate)



Omawiajàc przyczyny wy∏àczenia dost´pu do informacji trzeba tak˝e pami´-
taç o ogólnym przepisie art.2 UOOÂ zak∏adajàcym, i˝ przepisy tej ustawy nie
naruszajà postanowieƒ Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631, z póên. zm.). Oznacza to, ˝e
w sytuacji, kiedy informacja o Êrodowisku uzyska∏aby status informacji niejawnej,
to zasady jej udost´pniania okreÊla Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
a nie UOOÂ (jej postanowienia sà wobec informacji o takim charakterze
wy∏àczone).

W razie zaistnienia jednej z przyczyn fakultatywnych organ administracji
mo˝e odmówiç udost´pnienia informacji o Êrodowisku, je˝eli nie ma mo˝li-
woÊci usuni´cia tej przyczyny.

Odmawiajàc udost´pnienia informacji z tego wzgl´du, i˝ jej udost´pnienie
wymaga∏oby dostarczenia dokumentów lub danych b´dàcych w trakcie opra-
cowywania – organ musi nam podaç nazw´ organu odpowiedzialnego za
opracowanie danego dokumentu lub danych oraz poinformowaç o przewidy-
wanym terminie ich opracowania.

Je˝eli nasz wniosek jest sformu∏owany w sposób zbyt ogólny, organ adminis-
tracji nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania musi nas
wezwaç do uzupe∏nienia wniosku, udzielajàc stosownych wyjaÊnieƒ. Organ
administracji musi nas poinformowaç o mo˝liwoÊci skorzystania z publicznie
dost´pnych wykazów. 

3.9. Czy od decyzji odmawiajàcej informacji o Êrodowisku
i jego ochronie przys∏uguje odwo∏anie? Jakie Êrodki
prawne s∏u˝à nam wobec innych niekorzystnych
rozstrzygni´ç? 

Dost´p do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
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ROZSTRZYGNI¢CIE 
LUB BEZCZYNNOÂå

ORGANU
ÂRODKI PRAWNE

decyzja o odmowie udost´p- na podstawie art. 20 ust. 3 UOOÂ w zwiàzku 
nienia informacji ze wzgl´du z art. 22 Ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r. o dost´pie 
na: ochron´ danych osobo- do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 
wych, ochron´ interesów osób, z póên. zm.) – powództwo cywilne o udost´pnie-
które dostarczy∏y dokumenty nie informacji do sàdu powszechnego (cywilnego)
lub dane, nie majàc takiego 
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ROZSTRZYGNI¢CIE 
LUB BEZCZYNNOÂå

ORGANU
ÂRODKI PRAWNE

obowiàzku, i zastrzeg∏y ich Sàdem w∏aÊciwym do orzekania jest sàd rejonowy 
nieudost´pnianie, ochron´ w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu, który 
informacji o wartoÊci handlo- odmówi∏ udost´pnienia informacji publicznej.
wej, obj´tych tajemnicà 
przedsi´biorstwa

decyzja o odmowie udost´p- ➢ odwo∏anie, w terminie 14 dni od dnia dor´cze-
nienia informacji z innych nia decyzji,
powodów ni˝ ochrona danych ➢ od decyzji wydanej w II instancji – skarga do 
osobowych, ochrona interesów wojewódzkiego sàdu administracyjnego, w ter-
osób, które dostarczy∏y doku- minie 30 dni od dnia dor´czenia decyzji
menty lub dane, nie majàc 
takiego obowiàzku, i zastrzeg∏y Do skarg rozpatrywanych w post´powaniu o udo-
ich nieudost´pnianie oraz st´pnienie informacji o Êrodowisku i jego ochronie 
ochrona informacji o wartoÊci stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
handlowej, obj´tych tajemnicà – Prawo o post´powaniu przed sàdami administra-
przedsi´biorstwa cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.), 

z tym ˝e:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg´ nast´puje

w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skarg´ rozpatruje si´ w terminie 30 dni od dnia

otrzymania akt wraz z odpowiedzià na skarg´.

nieudzielenie informacji za˝alenie na bezczynnoÊç, na podstawie art. 37 KPA
w terminie

udzielenie informacji niepe∏- ➢ wezwanie do usuni´cia naruszenia prawa, 
nej, przetworzonej niezgodnie ➢ skarga do wojewódzkiego sàdu administracyj-
z wnioskiem itp. nego – w terminie 30 dni od dnia dor´czenia

odpowiedzi organu na wezwanie do usuni´cia
naruszenia prawa, a je˝eli organ nie udzieli∏
odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od
dnia wniesienia wezwania o usuni´cie narusze-
nia prawa 

nieudost´pnianie w BIP-ie ➢ za˝alenie na bezczynnoÊç, na podstawie 
dokumentów, o których mowa art. 37 KPA
w art. 25 UOOÂ ➢ zawiadomienie Prokuratury o mo˝liwoÊci

pope∏nienia przest´pstwa, o którym mowa 
w art. 23 ustawy o dost´pie do informacji pub-
licznej („Kto, wbrew cià˝àcemu na nim obo-
wiàzkowi, nie udost´pnia informacji publicznej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do roku”).
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4. Zg∏aszanie szkód w Êrodowisku 
lub bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà 
w Êrodowisku 

4.1. Definicja szkody w Êrodowisku

Wed∏ug Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Êrodo-
wisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493, z póên. zm.), zwanej
dalej ustawà szkodowà:

SZKODA W ÂRODOWISKU to negatywna mierzalna zmiana stanu lub
funkcji elementów przyrodniczych (gatunków chronionych, chronionych
siedlisk przyrodniczych, wody, ziemi), oceniona w stosunku do stanu poczàt-
kowego, spowodowana bezpoÊrednio lub poÊrednio przez dzia∏alnoÊç pro-
wadzonà przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska.

Ponadto, je˝eli zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych ma mie-
rzalny, negatywny skutek dla zdrowia ludzi, uznaje si´, ˝e wystàpi∏a szkoda
w Êrodowisku!

75

w gatunkach
chronionych

w chronionych
siedliskach

przyrodniczych
w wodach w powierzchni 

ziemi

SZKODA W ÂRODOWISKU

je˝eli ma znaczàcy je˝eli ma znaczàcy je˝eli ma znaczàcy je˝eli stanowi 
negatywny wp∏yw negatywny wp∏yw negatywny wp∏yw zagro˝enie dla 
na osiàgni´cie lub na osiàgni´cie lub na stan ekologiczny, zdrowia ludzi lub 
utrzymanie w∏aÊci- utrzymanie w∏aÊci- chemiczny lub powoduje koniecz-
wego stanu ich wego stanu ich iloÊciowy wód noÊç zmiany 
ochrony ochrony dotychczasowego

sposobu wykorzys-
tania powierzchni
ziemi
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4.1.1. Definicja szkody w gatunkach chronionych

Szczególnej ochronie gatunkowej podlegajà ptaki. 
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Gatunki
chronione to

gatunki dziko
wyst´pujàcych

zwierzàt

roÊlin

grzybów

wymienione w Rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r. 
w sprawie gatunków dziko wyst´pujàcych
zwierzàt obj´tych ochronà (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 220, poz. 2237)

wymienione w Rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunków dziko wyst´pujàcych roÊlin
obj´tych ochronà (Dz.U. z 2004 r., Nr 168,
poz. 1764)

wymienione w Rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunków dziko wyst´pujàcych grzybów
obj´tych ochronà (Dz.U. z 2004 r., Nr 168,
poz. 1765)

Chronione
gatunki
ptaków to

gatunki ptaków wymienione w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska
z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst´pujàcych
zwierzàt obj´tych ochronà (Dz.U. z 2004 r., Nr 220, poz. 2237)

gatunki ptaków podlegajàce ochronie na podstawie Dyrektywy
Ptasiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE 
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 
Dz. Urz. UE L Nr 20/7 z 26.01.2010 r.)

wszystkie gatunki ptaków w´drownych (Konwencja o ochronie
w´drownych gatunków dzikich zwierzàt, sporzàdzona w Bonn dnia 
23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17; dalej powo∏ywana
jako Konwencja Boƒska)
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4.1.2. Definicja szkody w siedliskach przyrodniczych

Siedliskami roÊlin, zwierzàt lub grzybów sà obszary ich wyst´powania.

Zg∏aszanie szkód w Êrodowisku lub bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku 
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CHRONIONE SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Formy ochrony przyrody wyznaczone na podstawie Ustawy z dnia16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U.
z 2009 r., Nr 151, poz. 1220): parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne, u˝ytki ekologiczne,
zespo∏y przyrodniczo-krajobrazowe 

Obszary Natura 2000 ➢ wyznaczone na podstawie Dyrektywy Ptasiej
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w spra-
wie ochrony dzikiego ptactwa, Dz. Urz. UE L
Nr 20/7 z 26.01.2010 r.) – obszary specjalnej
ochrony ptaków – OSOP – (kod PLB z indy-
widualnym oznaczeniem numerycznym),

➢ wyznaczone na podstawie Dyrektywy Siedlisko-
wej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L 206 
z 22.07.1992, s. 7, z póên. zm.) – specjalne
obszary ochrony siedliskowej – SOOS (kod PLH
z indywidualnym oznaczeniem numerycznym)

Obszary z tzw. Shadow List Shadow List to lista obszarów, które zdaniem
organizacji pozarzàdowych powinny byç w∏àczone
do sieci Natura 2000, co jest konieczne, aby zapew-
niç reprezentatywne uj´cie w sieci wszystkich
gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla których
sieç jest wyznaczana.

Typy siedlisk przyrodniczych 76 typów siedlisk wymienionych w Rozporzàdzeniu 
wymagajàcych ochrony Ministra Ârodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w spra-
w formie wyznaczenia wie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
obszarów Natura 2000 roÊlin i zwierzàt, wymagajàcych ochrony w formie

wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. Nr 94,
poz. 795)

Miejsca rozrodu gatunków Konwencja o ochronie w´drownych gatunków 
chronionych, miejsca l´gu, dzikich zwierzàt, sporzàdzona w Bonn dnia 
pierzenia i zimowania ptaków 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17)
w´drownych oraz miejsca ich 
zatrzymywania si´ wzd∏u˝ tras 
w´drówek
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4.1.3. Definicja szkody w wodach

Szkodà w wodach jest ich zmiana majàca znaczàcy negatywny wp∏yw na stan
ekologiczny, chemiczny lub iloÊciowy wód. Dobry stan ekologiczny, chemiczny
lub iloÊciowy wód stwierdza si´ na podstawie parametrów okreÊlonych w roz-
porzàdzeniach wykonawczych do ustawy Prawo wodne. 

4.1.4. Definicja szkody w powierzchni ziemi

Szkodà w ziemi jest jej zanieczyszczenie substancjami, preparatami, ener-
giami, organizmami lub mikroorganizmami polegajàce na przekroczeniu
standardów jakoÊci gleby lub ziemi okreÊlonych w Rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standardów jakoÊci gleby oraz stan-
dardów jakoÊci ziemi (Dz.U. z 2002 r., Nr 165, poz. 1359).

4.1.5. Definicja skumulowanych szkód w Êrodowisku

Pami´taj!

Szkodà w Êrodowisku jest ju˝ wystàpienie chocia˝by jednego negatywnego
skutku, charakterystycznego dla przynajmniej jednego rodzaju szkody 
w Êrodowisku!

4.2. Definicja bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà 
w Êrodowisku 

BezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku to wysokie prawdopodobieƒ-
stwo wystàpienia szkody w Êrodowisku w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci. 
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SKUMULOWANE SZKODY W ÂRODOWISKU 

Szkoda mo˝e ∏àczyç w sobie np. szkoda w gatunkach chronionych, która jest 
kilka rodzajów szkody jednoczeÊnie szkodà w chronionych siedliskach
w Êrodowisku

Szkoda mo˝e równie˝ ∏àczyç np. szkoda w gatunkach chronionych, która jest 
wszystkie rodzaje szkody jednoczeÊnie szkodà w chronionych siedliskach 
w Êrodowisku oraz w wodach i powierzchni ziemi 
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4.3. Przes∏anki odpowiedzialnoÊci

4.3.1. Normalny zwiàzek przyczynowy 

OdpowiedzialnoÊç za bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku lub
szkod´ w Êrodowisku powstaje, je˝eli mi´dzy dzia∏alnoÊcià lub zaniechaniem
podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska, a bezpoÊrednim zagro˝eniem szkodà
lub szkodà w Êrodowisku istnieje normalny (adekwatny) zwiàzek przyczynowy.

Art. 361 § 1 Kodeksu Cywilnego (dalej jako KC):

Zobowiàzany ponosi odpowiedzialnoÊç tylko za normalne nast´pstwa dzia-
∏ania lub zaniechania, z którego szkoda wynik∏a.

Wyrok Sàdu Apelacyjnego z dnia 11.12.2007 r., I ACa 901/07, LEX nr 466429:

Stosownie do art. 361 § 1 KC adekwatne sà „normalne“ nast´pstwa dzia∏a-
nia lub zaniechania, z których szkoda wynik∏a. Normalnymi nast´pstwami
zdarzenia, z którego wynik∏a szkoda, sà nast´pstwa, jakie tego rodzaju zda-
rzenie jest w ogóle w stanie wywo∏aç i w zwyczajnym biegu rzeczy, a nie tylko
na skutek szczególnego zbiegu okolicznoÊci, z regu∏y je wywo∏uje. Natomiast
anormalne jest nast´pstwo, gdy dosz∏o do niego z powodu zdarzenia nie-
zwyk∏ego, nienormalnego, niemieszczàcego si´ w granicach doÊwiadczenia
˝yciowego, na skutek nadzwyczajnego zbiegu okolicznoÊci, którego prze-
ci´tnie nie bierze si´ w rachub´. 

Nie wy∏àcza normalnoÊci w rozumieniu tego przepisu okolicznoÊç, ˝e mimo
identycznych warunków zdarzenia okreÊlone nast´pstwo nie zawsze wyst´-
puje, ani te˝ jego statystyczna rzadkoÊç. Sformu∏owanie „normalne nast´p-
stwo” nie musi oznaczaç skutku koniecznego.

4.3.2. Podstawy odpowiedzialnoÊci 

1) Przy dzia∏alnoÊci ryzykownej odpowiedzialnoÊç opiera si´ na zasadzie
ryzyka. Wystarczy stwierdzenie zwiàzku przyczynowego mi´dzy szkodà, 
a prowadzeniem dzia∏alnoÊci ryzykownej.

Zg∏aszanie szkód w Êrodowisku lub bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku 
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NORMALNE NAST¢PSTWA
DZIA¸ANIA 

LUB ZANIECHANIA
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2) Przy dzia∏alnoÊci innej ni˝ ryzykowna obowiàzuje zasada winy, co oprócz
zwiàzku przyczynowego wymaga wykazania jeszcze dwóch elementów:
obiektywnego – bezprawnoÊci i subiektywnego – umyÊlnoÊci albo nieumyÊl-
noÊci dzia∏ania lub zaniechania.

Konstrukcja winy

4.3.3. Podstawy odpowiedzialnoÊci za szkod´ w Êrodowisku

Ustawa o zapobieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie okreÊla inne pod-
stawy odpowiedzialnoÊci w sytuacji, kiedy bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà 
w Êrodowisku lub szkoda w Êrodowisku spowodowane zosta∏y dzia∏alnoÊcià
stwarzajàcà ryzyko wystàpienia szkody w Êrodowisku albo te˝ innà dzia∏alnoÊcià.

80

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik

Przyczyny szkody

Dzia∏alnoÊç ryzykowna Dzia∏alnoÊç inna ni˝ ryzykowna
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Dzia∏alnoÊç ryzykowna – rodzaj dzia∏alnoÊci, którà art. 3 ustawy szkodowej
uznaje za zawsze stwarzajàcà ryzyko wystàpienia szkody w Êrodowisku. 

Ka˝da z dzia∏alnoÊci uznanych za ryzykownà mo˝e byç legalnie wykonywana
wy∏àcznie na podstawie stosownego zezwolenia, wydawanego w formie decyzji
administracyjnej przez w∏aÊciwy organ. 

Za szkody w wodach i w powierzchni ziemi odpowiadajà na podstawie ustawy
wy∏àcznie podmioty korzystajàce ze Êrodowiska, prowadzàce dzia∏alnoÊç
ryzykownà (sprawcy szkód tego rodzaju spowodowanych innà dzia∏alnoÊcià
odpowiadajà na podstawie innych przepisów).

Za szkody dotyczàce gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przy-
rodniczych na podstawie ustawy odpowiadajà zarówno prowadzàcy dzia∏al-

Zg∏aszanie szkód w Êrodowisku lub bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku 
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DZIA¸ALNOÂå RYZYKOWNA (stwarzajàca ryzyko szkody w Êrodowisku):

Gospodarowanie odpadami odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci

zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie
odpadów

gospodarowanie odpadami wydobywczymi

mi´dzynarodowy obrót odpadami

Eksploatacja instalacji wymagajàcych uzyskania pozwolenia zintegrowanego 

wymagajàcych uzyskania pozwolenia na
wprowadzanie gazów lub py∏ów do powietrza

Gospodarowanie wodami wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi

pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych
lub podziemnych

retencjonowanie Êródlàdowych wód powierzchniowych

Substancje i preparaty produkcja, wykorzystanie, przechowywanie, 
niebezpieczne, Êrodki przetwarzanie, sk∏adowanie, uwalnianie do 
ochrony roÊlin, produkty Êrodowiska oraz transport
biobójcze

Towary i materia∏y transport drogowy, kolejowy, rzeczny i morski
niebezpieczne

GMO zamkni´te u˝ycie organizmów genetycznie zmody-
fikowanych (GMO), zamierzone uwolnienie ich do
Êrodowiska, wprowadzanie produktów GMO do
obrotu
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noÊç ryzykownà, wskutek której powsta∏a szkoda, jak i podmioty prowadzàce
innà dzia∏alnoÊç, je˝eli mo˝na im przypisaç win´ za szkod´.

4.3.4. Podmiotowy zakres odpowiedzialnoÊci 

Za szkod´ odpowiada podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska:

1) przedsi´biorca w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 i Nr 180,
poz. 1280), a tak˝e osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç wytwórczà w rolnictwie
w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierzàt, ogrodnictwa, warzyw-
nictwa, leÊnictwa i rybactwa Êródlàdowego oraz osoby wykonujàce zawód
medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki,

2) jednostka organizacyjna nieb´dàca przedsi´biorcà,

3) osoba fizyczna nieb´dàca przedsi´biorcà, korzystajàca ze Êrodowiska 
w zakresie, w jakim korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia.

4.4. Zg∏aszanie bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà 
w Êrodowisku lub szkody w Êrodowisku

Ka˝dy ma prawo zg∏osiç bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku
lub szkod´ w Êrodowisku. 

Uprawnienia zg∏aszajàcego sà szersze lub w´˝sze, w zale˝noÊci od tego, kto
dokonuje zg∏oszenia.
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RODZAJ SZKODY

ODPOWIEDZIALNOÂå 

prowadzàcy
dzia∏alnoÊç innà 
ni˝ ryzykowna

prowadzàcy
dzia∏alnoÊç
ryzykownà

szkoda w gatunkach chronionych lub na zasadzie ryzyka na zasadzie winy
w chronionych siedliskach przyrodniczych

szkoda w wodach lub w powierzchni ziemi na zasadzie ryzyka nie stosuje si´ 
ustawy o szkodach
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Organy administracji publicznej oraz organizacje ekologiczne zg∏aszajàce
szkod´ lub bezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku dotyczàce Êrodo-
wiska jako dobra wspólnego, mogà uczestniczyç w post´powaniu na prawach
strony.

Wskazówka praktyczna:

Organizacja ekologiczna powinna w zg∏oszeniu wyraênie zaznaczyç, ˝e:

1) dokonuje zg∏oszenia bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà lub szkody
dotyczàcej Êrodowiska jako dobra wspólnego,

2) b´dzie uczestniczy∏a w dalszej cz´Êci post´powania na prawach strony.

Nie mogà na prawach strony uczestniczyç inne podmioty dokonujàce zg∏o-
szenia. Ich udzia∏ w sprawie ogranicza si´ do fazy wszcz´cia post´powania
(koƒczy si´ z chwilà, kiedy postanowienie o wszcz´ciu post´powania albo 
o odmowie wszcz´cia post´powania sta∏o si´ ostateczne).

Zg∏aszanie szkód w Êrodowisku lub bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku 
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ZG¸OSZENIE
– bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku

– szkody w Êrodowisku

Organizacje ekologiczne
Organy administracji publicznej

Inne podmioty
/„ka˝dy”/

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW ZG¸ASZAJÑCYCH BEZPOÂREDNIE
ZAGRO˚ENIE SZKODÑ W ÂRODOWISKU LUB SZKOD¢ W ÂRODOWISKU

Organizacje Prawo dokonania Prawo do otrzy- Prawo z∏o˝enia Prawo udzia∏u 
ekologiczne skutecznego mania postano- za˝alenia na w post´powaniu 

zg∏oszenia bezpo- wienia o wszcz´- postanowienie na prawach 
Organy Êredniego zagro- ciu bàdê o odmo- odmawiajàce strony (m.in. 
administracji ˝enia szkodà wie wszcz´cia wszcz´cia post´- wglàd w akta 
publicznej w Êrodowisku lub post´powania powania w spra- sprawy, prawo 

szkody w Êrodo- w sprawie wie bezpoÊred- sk∏adania wnios-
wisku bezpoÊredniego niego zagro˝enia ków dowodo-

zagro˝enia szkodà szkodà w Êrodo- wych, prawo do 
w Êrodowisku lub wisku lub szkody otrzymywania 
szkody w Êrodo- w Êrodowisku postanowieƒ 
wisku i decyzji wydanej

w sprawie, prawo
ich zaskar˝ania 
itd.)
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Minister Ârodowiska przyjmuje zg∏oszenia w sprawach bezpoÊredniego zagro-
˝enia szkodà lub szkody spowodowanej GMO. 

Zg∏oszenia pozosta∏ych szkód przyjmuje regionalny dyrektor ochrony Êrodo-
wiska (RDOÂ).

4.5. Obowiàzki sprawcy – dzia∏ania zapobiegawcze 
i naprawcze

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ma obowiàzek podjàç dzia∏ania zapobie-
gawcze i naprawcze: 

1) z w∏asnej inicjatywy, 

2) bez wzywania przez organ administracji, 

3) niezw∏ocznie po stwierdzeniu bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodo-
wisku lub szkody w Êrodowisku,

4) na w∏asny koszt.
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UPRAWNIENIA PODMIOTÓW ZG¸ASZAJÑCYCH BEZPOÂREDNIE
ZAGRO˚ENIE SZKODÑ W ÂRODOWISKU LUB SZKOD¢ W ÂRODOWISKU

„Ka˝dy” – inne Prawo dokonania Prawo do otrzy- Prawo z∏o˝enia 
podmioty ni˝ skutecznego mania postano- za˝alenia na 
organizacje eko- zg∏oszenia wienia o wszcz´- postanowienie 
logiczne i organy bezpoÊredniego ciu bàdê o odmo- odmawiajàce 
administracji zagro˝enia szkodà wie wszcz´cia wszcz´cia post´-
publicznej (m.in. w Êrodowisku lub post´powania powania w spra-
indywidualne szkody w Êrodo- w sprawie bezpo- wie bezpoÊred-
osoby fizyczne, wisku Êredniego zagro- niego zagro˝enia 
osoby prawne, ˝enia szkodà szkodà w Êrodo-
komitety miesz- w Êrodowisku lub wisku lub szkody 
kaƒców, pozo- szkody w Êrodo- w Êrodowisku
sta∏e podmioty) wisku

Termin wydania postanowie-
nia o wszcz´ciu lub odmowie
wszcz´cia post´powania
w sprawie bezpoÊredniego
zagro˝enia szkodà w Êrodo-
wisku lub szkody w Êrodowisku

w razie jego niedochowania
organizacja ekologiczna mo˝e
z∏o˝yç za˝alenie na bezczyn-
noÊç do Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Ârodowiska

najpóêniej
– 2 miesiàce 
od dnia
zg∏oszenia
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Je˝eli zagro˝enie szkodà nie zosta∏o za˝egnane mimo podj´cia dzia∏aƒ zapo-
biegawczych, albo je˝eli wystàpi∏a szkoda w Êrodowisku, podmiot korzystajà-
cy ze Êrodowiska musi niezw∏ocznie zg∏osiç ten fakt wojewódzkiemu inspek-
torowi ochrony Êrodowiska (WIOÂ) oraz z∏o˝yç do RDOÂ wniosek o uzgod-
nienie dzia∏aƒ naprawczych. 

Uzgodnienie dzia∏aƒ naprawczych nast´puje w formie decyzji, okreÊlajàcej
stan, do jakiego ma zostaç przywrócone Êrodowisko, zakres i sposób przepro-
wadzenia dzia∏aƒ naprawczych oraz termin ich zakoƒczenia.

W ramach dzia∏aƒ naprawczych mo˝e zostaç wykonane mi´dzy innymi oczysz-
czenie gleby i wody, przywrócenie naturalnego ukszta∏towania terenu, zale-
sienie, zadrzewienie lub utworzenie skupieƒ roÊlinnoÊci oraz reintrodukcja
zniszczonych gatunków.

Rodzaje dzia∏aƒ naprawczych szczegó∏owo wymienia Rozporzàdzenie Ministra
Ârodowiska z dnia 4.06.2008 r. w sprawie rodzajów dzia∏aƒ naprawczych oraz
warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U. z 2008 r., Nr 103, poz. 664).

Je˝eli zobowiàzany uchyla si´ od dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych
– RDOÂ wszczyna post´powanie z urz´du i wydaje decyzj´ nakazujàcà prze-
prowadzenie okreÊlonych dzia∏aƒ. 

Za niepodj´cie dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych oraz niezg∏oszenie
szkody ustawa przewiduje kar´ grzywny, którà RDOÂ nak∏ada na podmiot
korzystajàcy ze Êrodowiska – sprawc´ szkody, zobowiàzanego do podj´cia
dzia∏aƒ zapobiegawczych lub naprawczych oraz zg∏oszenia szkody.

Zg∏aszanie szkód w Êrodowisku lub bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku 
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DZIA¸ANIA 
ZAPOBIEGAWCZE 

powinny zmierzaç do zapobie˝enia skutkom lub zmniejsze-
nia rozmiarów szkody.

DZIA¸ANIA 
NAPRAWCZE 

to wszelkie dzia∏ania w celu naprawy lub zastàpienia 
w równowa˝ny sposób elementów przyrodniczych lub ich
funkcji, prowadzàce do usuni´cia zagro˝enia dla zdrowia
ludzi oraz przywrócenia równowagi przyrodniczej i walo-
rów krajobrazowych na danym terenie.
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4.6. Zast´pcze wykonanie dzia∏aƒ zapobiegawczych 
lub naprawczych

RDOÂ musi wykonaç dzia∏ania zapobiegawcze lub naprawcze we w∏asnym
zakresie, je˝eli: 

1) nie mo˝na zidentyfikowaç sprawcy szkody, jeÊli nie mo˝na wszczàç wobec
niego post´powania egzekucyjnego lub egzekucja okaza∏a si´ bezskuteczna,

2) istnieje zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzi lub mo˝liwoÊç zaistnienia
nieodwracalnych szkód w Êrodowisku.

Wskazane przyczyny nale˝y uznaç za wyst´pujàce samodzielnie, a nie ∏àcznie,
za czym przemawia interpretacja przepisów art. 5 ust. 3 pkt d i ust. 4 oraz art. 6
ust. 2 pkt e i ust. 3 Dyrektywy 2004/35/WE. Interpretacja wskazanych przyczyn
jako koniecznych do ∏àcznego wystàpienia dla stwierdzenia zaistnienia obo-
wiàzku organu by∏aby ograniczeniem zakresu wskazanych przepisów dyrektywy,
czyli by∏oby to naruszenie obowiàzku implementacji dyrektywy w drodze
wyk∏adni.

4.7. Wy∏àczenie ustawy szkodowej

Nawet je˝eli stwierdzimy szkod´ w Êrodowisku i zidentyfikujemy sprawc´,
mo˝e si´ okazaç, ˝e nie b´dzie mo˝na ani od niego, ani od RDOÂ wyegzek-
wowaç dzia∏aƒ naprawczych.
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KATEGORIA PRZYCZYNA

WY¸ÑCZENIA W STOSOWANIU USTAWY

PRZEDMIOTOWE konflikt zbrojny, dzia∏ania wojenne, wojna domowa 
lub powstanie zbrojne 

katastrofa naturalna

dzia∏alnoÊç, której g∏ównym celem jest obrona narodowa,
bezpieczeƒstwo mi´dzynarodowe lub jedynym celem ochrona
przed kl´skà ˝ywio∏owà

szkody jàdrowe

gospodarka leÊna prowadzona zgodnie z zasadami trwale
zrównowa˝onej gospodarki leÊnej
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4.8. OdpowiedzialnoÊç solidarna

OdpowiedzialnoÊç solidarna to rodzaj odpowiedzialnoÊci, kiedy wszyscy zobo-
wiàzani odpowiadajà za to, czy obowiàzek zostanie zrealizowany – w ten
sposób, ˝e ka˝dy zobowiàzany osobiÊcie odpowiada nie za danà cz´Êç obo-
wiàzków, lecz za ich ca∏oÊç. 

SolidarnoÊç nie musi oznaczaç proporcjonalnoÊci.

Je˝eli dwa podmioty korzystajàce ze Êrodowiska spowodowa∏y szkod´, regio-
nalny dyrektor ochrony Êrodowiska mo˝e ˝àdaç wykonania dzia∏aƒ zapobie-
gawczych lub naprawczych:

Zg∏aszanie szkód w Êrodowisku lub bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku 
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KATEGORIA PRZYCZYNA

WY¸ÑCZENIA W STOSOWANIU USTAWY

szkody w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach
przyrodniczych, powsta∏e w zwiàzku z przedsi´wzi´ciami,
je˝eli zidentyfikowano negatywny wp∏yw przed ich realizacjà
(w tym przypadku szkody naprawia si´ w ramach kompensacji
przyrodniczej wed∏ug zasad okreÊlonych w decyzji Êrodowis-
kowej)

CZASOWE je˝eli od emisji lub zdarzenia, które je spowodowa∏y, up∏yn´∏o
wi´cej ni˝ 30 lat

które wystàpi∏y przed dniem 30.04.2007 r.

je˝eli wynikajà one z dzia∏alnoÊci, która zosta∏a zakoƒczona
przed dniem 30.04.2007 r.

ODPOWIEDZIALNOÂå SOLIDARNA ZA BEZPOÂREDNIE ZAGRO˚ENIE
SZKODÑ W ÂRODOWISKU LUB SZKOD¢ W ÂRODOWISKU 

Je˝eli skutki zosta∏y spowodowane przez Solidarnie z podmiotem korzystajàcym 
dzia∏alnoÊç wi´cej ni˝ jednego podmiotu ze Êrodowiska, który spowodowa∏ szkod´, 
korzystajàcego ze Êrodowiska – ka˝dy odpowiada w∏adajàcy powierzchnià 
z nich odpowiada solidarnie za szkod´. ziemi:

1) za skutki spowodowane za jego zgodà
lub wiedzà,

2) je˝eli nie zg∏osi∏ tych skutków w∏aÊci-
wym organom niezw∏ocznie po uzys-
kaniu o nich wiedzy.
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� od jednego z nich w ca∏oÊci, 

� od wszystkich proporcjonalnie do przyczynienia si´ do zagro˝enia lub szkody, 

� w równych cz´Êciach od ka˝dego, 

� w okreÊlonych cz´Êciach tylko od niektórych, np. tych, wobec których wy-
egzekwowanie obowiàzków jest najprostsze.

Je˝eli jeden zobowiàzany z jakiegoÊ powodu nie chce lub nie mo˝e wykonaç
„swojej cz´Êci” obowiàzków – musi jà solidarnie wykonaç inny zobowiàzany,
wskazany wed∏ug uznania organu, nawet je˝eli wykona∏ ju˝ on „swojà cz´Êç”
obowiàzków.

˚aden z zobowiàzanych solidarnie nie mo˝e si´ skutecznie broniç t∏umacze-
niem, „przecie˝ ja ju˝ swojà cz´Êç wykona∏em”, albo „niech wykona to inny
zobowiàzany solidarnie, on bardziej przyczyni∏ si´ do szkody w Êrodowisku”.

Odpowiedzialni solidarnie sà zwolnieni z obowiàzków (kosztów) dopiero wówczas,
kiedy wszystkie obowiàzki (koszty) zostanà wykonane (uiszczone) w ca∏oÊci.
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I tak, niezale˝nie od 
wariantu, jeÊli chocia˝
jeden z Was nie uiÊci

chocia˝ cz´Êci kosztów,
Êciàgn´ je w brakujàcej
cz´Êci od tego, którego

wybior´

RDOÂ
(lub MÂ)

Ty musisz ponieÊç ca∏oÊç kosztów 
wykonania dzia∏aƒ naprawczych. 
On nie poniesie ˝adnych kosztów

Ty poniesiesz mniejszà cz´Êç 
kosztów wykonania dzia∏aƒ naprawczych,

a on poniesie wi´kszà ich cz´Êç

Ty musisz ponieÊç po∏ow´ 
kosztów wykonania dzia∏aƒ 

naprawczych. On te˝ poniesie 
po∏ow´ kosztów tych dzia∏aƒ
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Jakie znaczenie w praktyce ma odpowiedzialnoÊç solidarna?

Je˝eli na przyk∏ad zauwa˝ymy, i˝ na terenie le˝àcym w granicach obszaru
Natura 2000 szkod´ spowodowa∏y dwie spó∏ki, np. urzàdzajàc dzikie wysy-
pisko odpadów, ale jedna z nich po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci uleg∏a rozwiàza-
niu – nie musimy ˝àdaç, aby obowiàzki dzia∏aƒ naprawczych RDOÂ na∏o˝y∏ na
dwie spó∏ki, albo martwiç tym, ̋ e spó∏ka istniejàca mo˝e wykonaç tylko „po∏ow´”
tych dzia∏aƒ. RDOÂ mo˝e nakazaç wykonanie wszystkich dzia∏aƒ napraw-
czych tej spó∏ce, wobec której jest to mo˝liwe i ∏atwe do egzekucji.

Przyk∏adem praktycznego zastosowania drugiego przypadku mo˝e byç sytuacja,
kiedy teren na obszarze Natura 2000 jest stale zanieczyszczany przez nie-
ustalonà liczb´ rolników wylewajàcych tam gnojowic´ – za wiedzà w∏aÊciciela
terenu (np. pobierajàcego za to wynagrodzenie). Ustalenie wszystkich spraw-
ców szkody by∏oby trudne, trudne by∏oby równie˝ wyegzekwowanie od wielu
z nich cz´Êci obowiàzków – ale wystarczy wykazaç, ˝e o zanieczyszczaniu
powierzchni ziemi na nieruchomoÊci wiedzia∏ jej w∏aÊciciel i nie zawiadomi∏
o tym RDOÂ, aby to w∏aÊnie jego obcià˝yç ca∏kowitymi kosztami dzia∏aƒ
naprawczych, np. rekultywacji powierzchni ziemi na nieruchomoÊci.

D∏u˝nik solidarny, który naprawi∏ szkod´, mo˝e wystàpiç wobec pozosta∏ych
wspó∏sprawców o zwrot odpowiedniej cz´Êci poniesionych nak∏adów na dro-
dze cywilnoprawnej.

LISTY KONTROLNE
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SZKODA W GATUNKACH CHRONIONYCH ❑
zniszczenie lub uszkodzenie cz´Êci siedliska gatunku chronionego ❑
pogorszenie stanu lub funkcji populacji gatunku chronionego ❑

zmniejszenie liczebnoÊci ❑
zmniejszenie zag´szczenia lub powierzchni zajmowanej przez 

gatunek chroniony ❑
pogorszenie mo˝liwoÊci rozmna˝ania si´ populacji gatunku 

chronionego ❑
pogorszenie mo˝liwoÊci rozprzestrzeniania si´ lub innych funkcji 

˝yciowych gatunku chronionego ❑
zwi´kszenie ÊmiertelnoÊci ❑
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ograniczenie mo˝liwoÊci kontaktu populacji gatunku 
chronionego z populacjami sàsiednimi ❑

zmniejszenie powierzchni lub pogorszenie u˝ytecznoÊci zasobów siedliska 
gatunku chronionego ❑
pogorszenie mo˝liwoÊci ochrony gatunku chronionego, w tym mo˝liwoÊci
uzyskania w∏aÊciwego stanu jego ochrony ❑
SZKODA W CHRONIONYCH SIEDLISKACH PRZYRODNICZYCH ❑
zniszczenie lub uszkodzenie cz´Êci siedliska gatunku chronionego ❑
pogorszenie stanu lub funkcji chronionego siedliska przyrodniczego ❑

utrata cz´Êci zwiàzanej z nim ró˝norodnoÊci biologicznej ❑
utrata lub pogorszenie specyficznych cech jego struktury ❑

pogorszenie funkcji ekosystemowych ❑
pogorszenie tworzonej przez nie ró˝norodnoÊci krajobrazowej ❑
pogorszenie stanu ochrony gatunków chronionych typowych dla 
chronionego siedliska przyrodniczego ❑
pogorszenie mo˝liwoÊci ochrony chronionego siedliska przyrodniczego, 
w tym mo˝liwoÊci uzyskania w∏aÊciwego stanu jego ochrony ❑
SZKODA W WODACH ❑
pogorszenie mo˝liwoÊci rekreacyjnego wykorzystania kàpielisk w zwiàzku 
ze zmianami jakoÊci wody ❑
pogorszenie warunków poboru lub uzdatniania wody przeznaczonej do 
spo˝ycia przez ludzi ❑
pogorszenie jakoÊci wód stanowiàcych Êrodowisko ˝ycia ryb, skorupiaków 
i mi´czaków ❑
obni˝enie lub podwy˝szenie poziomu wód podziemnych powodujàce 
niekorzystne zmiany iloÊciowe i jakoÊciowe tych wód ❑
SZKODA W POWIERZCHNI ZIEMI ❑
zanieczyszczenie gleby lub ziemi mogàce stanowiç zagro˝enie dla zdrowia 
ludzi ❑
zanieczyszczenie gleby lub ziemi powodujàce koniecznoÊç zmiany 
dotychczasowego sposobu wykorzystania powierzchni ziemi ❑
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5. Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym
i wspólnotowym

5.1. Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego

5.1.1. Wprowadzenie

Petycja to pismo skierowane do Parlamentu Europejskiego (wnoszone za
poÊrednictwem poczty albo na formularzu on-line), które mo˝e zawieraç
indywidualny wniosek, skarg´ lub komentarz dotyczàcy stosowania prawa
wspólnotowego, lub te˝ wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyj´cia
stanowiska w danej sprawie. 

Petycje mogà byç wa˝nym Êrodkiem nacisku na w∏adze krajowe, wiele spraw
jest bowiem branych pod uwag´ przez organy krajowe ju˝ w toku korespon-
dencji podejmowanej z nimi przez Komisj´ Petycji Parlamentu Europejskiego.
Sprawy podnoszone przez Komisj´ Petycji sà równie˝ uwzgl´dniane przez
Komisj´ Europejskà (KE) przy wszczynaniu przez nià post´powaƒ w sprawie
uchybienia zobowiàzaniom wynikajàcym z traktatów unijnych przez paƒstwa
cz∏onkowskie. Natomiast petycje, które nie sà zwiàzane z takimi post´powa-
niami albo nie prowadzà do ich wszcz´cia, sà dla Parlamentu i KE wa˝nym
êród∏em informacji na temat problemów, które interesujà spo∏eczeƒstwo. 
Z tego powodu petycje stale zyskujà na popularnoÊci – w 2008 r. Komisja
Petycji zarejestrowa∏a 1886 petycji, co stanowi wzrost o 50% w stosunku do
2006 r. Najwi´cej petycji dotyczy∏o Êrodowiska naturalnego (309 petycji –
12,7 % wszystkich z∏o˝onych petycji)1. 
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5.1.2. Kto mo˝e z∏o˝yç petycj´? 

Petycj´ do Parlamentu Europejskiego mo˝e z∏o˝yç:

� ka˝dy obywatel Unii Europejskiej (UE),

� ka˝da osoba fizyczna lub prawna majàca miejsce zamieszkania lub statu-
towà siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim UE.

Petycj´ mo˝na z∏o˝yç indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub
osobami; nie musi byç ona sporzàdzona przez adwokata czy radc´ prawnego.
Warunkiem jest, aby petycja dotyczy∏a spraw obj´tych zakresem dzia∏alnoÊci UE,
co ma niewàtpliwie miejsce w odniesieniu do spraw zwiàzanych z obszarami
Natura 2000. Sprawy te powinny dotyczyç bezpoÊrednio kierujàcego petycj´.
Nale˝y przyjàç, ˝e petycja odnoszàca si´ do spraw z zakresu ochrony obszarów
Natura 2000 b´dzie dotyczy∏a bezpoÊrednio organizacji pozarzàdowych, które
w zakresie swoich celów statutowych posiadajà zagadnienia ochrony Êrodowiska. 

5.1.3. Jakie wymagania musi spe∏niaç petycja?

Petycja musi byç sporzàdzona w j´zyku urz´dowym UE, z tym, ˝e Prezydium
Komisji Petycji mo˝e podjàç decyzj´, zgodnie z którà petycje i korespondencja
ze sk∏adajàcym petycj´ mogà byç sporzàdzane w innych j´zykach u˝ywanych
w danym paƒstwie cz∏onkowskim. 

Uwaga praktyczna: najlepiej, jeÊli petycja jest przygotowana tak˝e w j´zyku
angielskim, co umo˝liwi przes∏anie jej do wiadomoÊci innym instytucjom
europejskim czy innym osobom pos∏ugujàcym si´ tym j´zykiem. J´zyk polski
ma status j´zyka urz´dowego Unii Europejskiej.

Petycja musi zawieraç:

� nazwiska, obywatelstwa i miejsca zamieszkania ka˝dej z osób sk∏adajàcych
petycj´,

� je˝eli pod petycjà z∏o˝y∏o podpis kilka osób fizycznych lub prawnych –
wskazanie g∏ównego autora petycji i jego zast´pcy/ów dla celów dalszego
post´powania (je˝eli autor i jego zast´pca nie zostali wyznaczeni, funkcje
autora petycji dla celów dalszego post´powania pe∏ni pierwszy sygnata-
riusz lub inna odpowiednia osoba), 

� podpis – w przypadku petycji sk∏adanej za poÊrednictwem poczty.

92

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik

poradnik.qxd  4/13/10 12:49 PM  Page 92    (Black plate)



Petycja: 

� powinna byç wyczerpujàca, 

� powinna podawaç fakty istotne dla przedstawianego problemu, 

� nale˝y unikaç podawania zb´dnych szczegó∏ów,

� powinna byç napisana w jasny i czytelny sposób, 

� do petycji mo˝na do∏àczyç streszczenie. 

Petycj´ mo˝na z∏o˝yç za poÊrednictwem poczty na adres:

European Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUKSELA 

lub poprzez formularz on-line, dost´pny na stronie internetowej:

www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/sub-
mit.do?language=PL. 

5.1.4. Co dzieje si´ z wniesionà petycjà?

Autorów – lub g∏ównego autora petycji, je˝eli jest to petycja zbiorowa – oraz nu-
mer petycji wpisuje si´ do ogólnego rejestru w kolejnoÊci zg∏oszenia i og∏asza
na posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego. Og∏oszenia te sà za-
mieszczane w protoko∏ach posiedzeƒ, na których dane petycje zosta∏y wniesione. 

Petycje wpisane do rejestru zasadniczo posiadajà status dokumentów jawnych,
zaÊ imi´ i nazwisko autora petycji oraz treÊç petycji powinny zostaç dla celów
przejrzystoÊci opublikowane przez Parlament. Jednak autor/autorka petycji
mo˝e zwróciç si´ z wnioskiem o utajnienie jego/jej nazwiska w celu ochrony
swojej prywatnoÊci. W takim przypadku Parlament zobowiàzany jest przychy-
liç si´ do tego wniosku. 

W przypadku gdy post´powanie nie mo˝e zostaç wszcz´te z powodu utaj-
nienia danych autora petycji, jest on konsultowany w sprawie kroków, które
majà zostaç podj´te. Autor/autorka petycji mo˝e zwróciç si´ z wnioskiem, by
jego/jej petycja zosta∏a rozpatrzona w trybie poufnym; w takim przypadku
Parlament podejmuje odpowiednie Êrodki ostro˝noÊci gwarantujàce, ˝e treÊç
petycji nie zostanie udost´pniona do wiadomoÊci publicznej. 

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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Do osobnego rejestru wpisuje si´ i przechowuje petycje kierowane do Parla-
mentu przez osoby fizyczne lub prawne, które nie sà obywatelami Unii Euro-
pejskiej oraz które nie zamieszkujà lub nie majà swojej statutowej siedziby na
terenie paƒstwa cz∏onkowskiego. Co miesiàc Przewodniczàcy przekazuje
zestawienie otrzymanych w poprzednim miesiàcu petycji wraz z ich tematami
Komisji Petycji. Komisja mo˝e zwróciç si´ o udost´pnienie jej tych petycji,
których rozpatrzenie uwa˝a za stosowne. 

Dalej petycje wpisane do rejestru ogólnego Przewodniczàcy przekazuje w∏aÊ-
ciwej komisji, która orzeka o dopuszczalnoÊci lub niedopuszczalnoÊci petycji.
Je˝eli w∏aÊciwa komisja nie osiàga konsensusu w sprawie dopuszczalnoÊci
petycji, petycja og∏aszana jest jako dopuszczalna na wniosek co najmniej jednej
czwartej cz∏onków Komisji.

Petycje uznane przez Komisj´ za niedopuszczalne pozostawia si´ bez biegu.
Decyzja wraz z uzasadnieniem dor´czana jest autorowi petycji (w stosownym
przypadku zaleca si´ autorowi petycji inne drogi odwo∏awcze). 

Natomiast petycje, które uznano za dopuszczalne, umieszczane sà w specjal-
nym rejestrze elektronicznym, w celu umo˝liwienia obywatelom przy∏àczenia
si´ do autora petycji poprzez z∏o˝enie podpisu elektronicznego albo w celu
wycofania swojego poparcia dla petycji. 

Poparcie dla petycji, podobnie jak i samà petycj´, mo˝na cofnàç w ka˝dym
czasie – wtedy jest ona uznawana za bezprzedmiotowà. 

5.1.5. Czego mo˝na si´ spodziewaç, je˝eli petycja zostanie
uznana za dopuszczalnà?

Petycje, które zosta∏y uznane za dopuszczalne rozpatrywane sà przez Komisj´
Petycji w ramach jej zwyczajowej dzia∏alnoÊci w formie debaty na posiedze-
niu zwyczajnym, bàdê te˝ w formie procedury pisemnej. Je˝eli petycja ma
zostaç poddana debacie lub autor petycji sam wyrazi takie ˝yczenie, mo˝e
on zostaç zaproszony na posiedzenie Komisji Petycji. Przewodniczàcy
mo˝e udzieliç autorowi petycji prawa g∏osu. 
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W zale˝noÊci od okolicznoÊci, Komisja Petycji mo˝e:

� zwróciç si´ do KE o przeprowadzenie wst´pnego dochodzenia i przedsta-
wienie informacji dotyczàcych zgodnoÊci z odpowiednim prawem wspól-
notowym; 

� przekazaç petycj´ innym komisjom Parlamentu Europejskiego dla infor-
macji lub podj´cia dalszych dzia∏aƒ (dana komisja mo˝e na przyk∏ad uwzgl´d-
niç petycj´ w swych pracach legislacyjnych);

� w wyjàtkowych przypadkach przygotowaç i przedstawiç Parlamentowi pe∏ne
sprawozdanie, które zostanie poddane g∏osowaniu na posiedzeniu plenarnym;

� przeprowadziç wizyt´ wyjaÊniajàcà w kraju lub regionie, którego dotyczy
petycja, oraz przygotowaç sprawozdanie zawierajàce obserwacje i zalecenia;

� podjàç jakiekolwiek inne dzia∏anie, które uzna za w∏aÊciwe dla pomyÊlnego
rozwiàzania danej sprawy lub udzielenia sk∏adajàcemu petycj´ w∏aÊciwej
odpowiedzi.

Komisja Petycji zbiera si´ na posiedzeniach co do zasady raz w miesiàcu
(z wyjàtkiem sierpnia). Je˝eli zachodzi taka potrzeba, mo˝liwe jest nawiàzanie
wspó∏pracy z w∏aÊciwymi organami paƒstwa cz∏onkowskiego. 

Po zakoƒczeniu rozpatrywania petycji uznanej za dopuszczalnà procedura
jest zamykana, a wiadomoÊç o jej zamkni´ciu dor´czana jest autorowi petycji.
Ârodki, które przys∏ugujà stronie niezadowolonej ze sposobu rozpatrzenia
petycji, sà stosunkowo skromne. Podmiot taki mo˝e albo ponownie wniosko-
waç o zaj´cie si´ sprawà, albo w uzasadnionych okolicznoÊciach wystàpiç ze
skargà do Rzecznika Praw Obywatelskich UE, wnoszàc o uznanie post´po-
wania Komisji Petycji za tzw. przejaw z∏ej administracji. 

Nale˝y pami´taç, ˝e Komisja Petycji nie jest cia∏em o charakterze sàdo-
wym, nie ma ˝adnych uprawnieƒ co do uchylenia, zmiany, stwierdzenia
niewa˝noÊci decyzji w∏adz krajowych czy wznowienia post´powania adminis-
tracyjnego, nie jest te˝ cia∏em o charakterze egzekucyjnym. Dlatego petycje
zawierajàce ˝àdania podj´cia takich dzia∏aƒ sà uznawane za niedopuszczalne. 

Przyk∏ad: petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie drogi ekspre-
sowej „Via Baltica”.

Do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego z∏o˝onych zosta∏o kilka
petycji (od 2005 r.), w imieniu organizacji ekologicznych bàdê przez osoby
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fizyczne, dotyczàcych trasy mi´dzynarodowego korytarza transportowego
Helsinki-Warszawa „Via Baltica”. Zg∏oszone zastrze˝enia dotyczy∏y wyzna-
czonej trasy drogi ekspresowej z punktu widzenia konfliktu z wymaganiami
ochrony przyrody, zw∏aszcza z zasadami ochrony obszarów cennych przy-
rodniczo w∏àczonych do sieci Natura 2000, co narusza∏o odpowiednie prze-
pisy prawa UE. 

Petycje zosta∏y uznane za dopuszczalne, jako dotyczàce spraw obj´tych zakre-
sem dzia∏alnoÊci UE (sieç Natura 2000)2. Problem zosta∏ przedstawiony 
i poddany pod dyskusj´ na posiedzeniach Komisji Petycji (2007 r.). Organi-
zacje ekologiczne, które z∏o˝y∏y petycj´, mia∏y mo˝liwoÊç zaprezentowania
tam swojego stanowiska (2007 r.). Delegacja Komisji Petycji przyjecha∏a 
z wizytà do Polski, by na miejscu zbadaç spraw´ i spotkaç si´ z zaintere-
sowanymi w∏adzami i autorami petycji oraz odwiedziç obszary chronione
zagro˝one budowà drogi (2007 r.)3. W efekcie zosta∏ przygotowany krytyczny
pod adresem polskiego rzàdu raport Komisji Petycji Parlamentu Europej-
skiego (2007)4. Wezwano w nim m.in. do analizy alternatywnej trasy drogi
„Via Baltica”.

W mi´dzyczasie sprawa zosta∏a przekazana do Komisji Europejskiej z proÊbà
o udzielenie informacji5. Komisja stwierdzi∏a, ˝e problem zosta∏ przez nià
dostrze˝ony, gdy˝ na planowanà inwestycj´ tak˝e do KE wp∏yn´∏o kilka skarg. 

Ostatecznie polskie w∏adze podj´∏y decyzj´ o zmianie przebiegu kontro-
wersyjnej trasy na takà, która ominie wi´kszoÊç obszarów chronionych 
w pó∏nocno-wschodniej Polsce (2009 r.)6. Sprawa petycji zosta∏a zamkni´ta
(2009 r.).
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4 http://www.europarl.pl/ressource/static/files/Aktuality/Dolina_Rospudy_Sprawozdanie_delegacji_komi-
sji_petycji_PE.pdf

5 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/peti20061120_sir350-
06_/peti20061120_sir350-06_pl.pdf

6 http://www.otop.org.pl/kat_41_378_379_748/Aktualnosci.html
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5.2. Skarga do Komisji Europejskiej

5.2.1. Wprowadzenie

Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie UE jest odpowiedzialne za wdra˝anie prawa
wspólnotowego7. Jako uchybienia we wdra˝aniu tego prawa kwalifikowane sà
zarówno dzia∏ania, jak i zaniechania w p∏aszczyênie legislacyjnej (stanowienie
prawa – transpozycja wymagaƒ prawa UE), jak i w sferze stosowania prawa
przez organy administracji i sàdy administracyjne oraz osiàgania celów prze-
widywanych prawem UE.

Obowiàzek monitorowania przestrzegania prawa UE na ka˝dym etapie jego
implementacji (transpozycja, stosowanie, osiàganie celów) cià˝y na KE, nazywa-
nej tak˝e stra˝nikiem Traktatów. Stosowne uprawnienia przyznaje Komisji
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej8 (TfUE) – w razie potrzeby
usuni´cia naruszeƒ Komisja mo˝e wszczàç przeciwko paƒstwu cz∏onkowskiemu
post´powanie w sprawie naruszenia przez to paƒstwo zobowiàzaƒ zwiàzanych
z wdra˝aniem prawa wspólnotowego9. 

Artyku∏ 258

JeÊli Komisja uzna, ˝e Paƒstwo Cz∏onkowskie uchybi∏o jednemu z zobowiàzaƒ,
które na nim cià˝à na mocy niniejszego Traktatu, wydaje ona uzasadnionà
opini´ w tym przedmiocie, po uprzednim umo˝liwieniu temu Paƒstwu przed-
stawienia swych uwag.

JeÊli Paƒstwo to nie zastosuje si´ do opinii w terminie okreÊlonym przez Komisj´,
mo˝e ona wnieÊç spraw´ do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.

W praktyce procedura z art. 258 TfUE mo˝e w∏aÊciwie funkcjonowaç tylko 
w przypadku, gdy Komisja dysponowaç b´dzie sta∏ym êród∏em informacji 
o naruszeniach prawa wspólnotowego. Wa˝nym êród∏em takich informacji
jest instytucja skarg do KE sk∏adanych przez osoby fizyczne i prawne (w tym
organizacje pozarzàdowe). 

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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8 Wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE L Nr 115/47 z 9.5.2008 r., z póên. zm.
9 Przebieg post´powania z art. 226 TWE zosta∏ opisany w rozdziale 5.2.5. („Co si´ dzieje, je˝eli skarga
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5.2.2. Kto mo˝e z∏o˝yç skarg´?

Jak ju˝ wskazano wy˝ej, skarg´ mogà z∏o˝yç:

� osoby fizyczne,

� osoby prawne (w tym organizacje pozarzàdowe).

Podmioty te majà prawo z∏o˝yç do Komisji skarg´ przeciwko paƒstwu cz∏on-
kowskiemu, dotyczàcà generalnych (akt prawny) lub indywidualnych Êrodków
(np. decyzja administracyjna) czy sta∏ych praktyk stosowanych przez to paƒstwo,
które zdaniem wnoszàcego skarg´ sà niezgodne z którymÊ z przepisów lub
któràÊ z zasad prawa wspólnotowego. 

Nie jest konieczne, aby wszcz´cie post´powania le˝a∏o w formalnym interesie
wnoszàcego skarg´. Wnoszàcy nie musi równie˝ udowadniaç, ˝e dany przy-
padek naruszenia dotyczy go bezpoÊrednio. 

5.2.3. Jakie wymagania musi spe∏niaç skarga do Komisji 
Europejskiej?

Aby spe∏niç ogólne kryterium dopuszczalnoÊci, skarga musi jedynie odnosiç
si´ do naruszenia prawa wspólnotowego przez paƒstwo cz∏onkowskie.

Ponadto w skardze nale˝y podaç:

� nazwisko i imi´ osoby wnoszàcej skarg´ i jej obywatelstwo;

� adres lub siedzib´ wnoszàcego (przy czym o ka˝dej zmianie adresu nale˝y
powiadomiç KE) oraz jego telefon, faks lub e-mail;

� rodzaj i miejsce dzia∏alnoÊci;

� paƒstwo cz∏onkowskie, które zdaniem wnoszàcego dopuÊci∏o si´ naruszenia; 

� opis faktów stanowiàcych podstaw´ wniesienia skargi;

� wskazanie przepisów prawa wspólnotowego, które zosta∏y naruszone przez
paƒstwo cz∏onkowskie; 

� okreÊlenie, czy sprawa jest zwiàzana ze Êrodkami finansowymi UE, z któ-
rych korzysta lub zamierza skorzystaç dane paƒstwo cz∏onkowskie w odnie-
sieniu do faktów stanowiàcych podstaw´ skargi;

� opis dotychczas przeprowadzonego post´powania przed organami krajo-
wymi, wraz z kopiami korespondencji (w miar´ mo˝liwoÊci);
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� opis dotychczasowych dzia∏aƒ podj´tych przez wnoszàcego skarg´ na szczeblu
wspólnotowym (pozostajàce w zwiàzku ze sprawà wnioski dotychczas
kierowane do s∏u˝b Komisji, czy petycje do Parlamentu Europejskiego);

� wykaz dokumentów i dowodów przedk∏adanych na poparcie skargi (w tym
kwestionowane Êrodki krajowe); dokumenty i dowody mogà zostaç przed-
∏o˝one w kopiach;

� wskazanie, czy sk∏adajàcy skarg´ upowa˝nia KE do ujawnienia jego to˝sa-
moÊci w kontaktach z w∏adzami paƒstwa cz∏onkowskiego, przeciwko któ-
remu kierowana jest skarga (w przypadku braku informacji na temat pouf-
noÊci danych, s∏u˝by Komisji zak∏adajà, ˝e skar˝àcy zastrzeg∏ poufnoÊç
danych);

� miejsce, dat´ i podpis wnoszàcego skarg´. 

Skargi do Komisji Europejskiej nale˝y sk∏adaç na piÊmie: listownie, faksem
lub pocztà elektronicznà. 

Skargi sk∏adane listownie nale˝y przesy∏aç na adres:
Commission des Communautés Européennes
(∫ l’attention de Mme la Secrétaire générale)
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 

lub te˝ na adres przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
fax.: (+48 22) 556 89 98 

Mo˝na skorzystaç z formularza zamieszczonego na stronie internetowej
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.ht
m (nie jest to obowiàzkowe).

Dla skar˝àcego post´powanie jest bezp∏atne. Skarga nie musi byç tak˝e spo-
rzàdzona przez adwokata albo radc´ prawnego. 

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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OczywiÊcie Komisja powa˝niej traktowaç b´dzie skargi wyczerpujàco uzasad-
nione i udokumentowane w kontekÊcie podnoszonych naruszeƒ prawa wspól-
notowego. 

W praktyce: 

� ok. 70% skarg mo˝na zamknàç przed wystosowaniem wezwania do usu-
ni´cia uchybienia, 

� ok. 85% zamyka si´ przed wydaniem uzasadnionej opinii, 

� natomiast a˝ 93% skarg zamyka si´ przed wydaniem orzeczenia przez Try-
buna∏10, 

stàd niezwykle wa˝ne jest odpowiednie skonstruowanie skargi i poparcie jej
wiarygodnymi dowodami. 

Po˝àdane b´dzie nie tylko przedstawienie opinii ekspertów z danej dziedziny,
ale tak˝e artyku∏ów prasowych, map, czy te˝ zdj´ç. Istotnym jest tak˝e, aby przed
z∏o˝eniem skargi skorzystaç ze wszystkich Êrodków dost´pnych na poziomie
krajowym. Komisja zaleca tutaj, aby najpierw wykorzystaç drog´ administra-
cyjnà i sàdowà dost´pnà na szczeblu krajowym, poniewa˝ mo˝e to przyÊpie-
szyç rozwiàzanie sprawy – chyba ˝e Êrodki takie stronie nie przys∏ugujà (nale˝y
to podnieÊç w skardze) albo sprawa jest istotna, a niepodj´cie przez Komisj´
niezw∏ocznych dzia∏aƒ (np. wniosek do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci (ETS) o zasto-
sowanie Êrodków tymczasowych11) mog∏oby spowodowaç nieodwracalne szkody. 

Poniewa˝ iloÊç skarg wp∏ywajàcych do KE, a dotyczàcych naruszeƒ prawa
ochrony Êrodowiska jest znaczàca, Komisja ustali∏a pewne priorytety doty-
czàce monitorowania ogólnej sytuacji, w celu podj´cia dalszych dzia∏aƒ. W ich
Êwietle, aby skarga do KE by∏a instrumentem skutecznym, powinna wpisy-
waç si´ w nast´pujàcy zakres naruszeƒ12: 

� niezgodnoÊç prawa krajowego z prawem wspólnotowym, stwarzajàca zagro-
˝enie dla prawid∏owego wdra˝ania prawa ochrony Êrodowiska, a tym samym
dla ogólnej skutecznoÊci tego prawa (wady w transpozycji prawa UE),

a tak˝e b∏´dy w szeroko rozumianej implementacji:
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10 Roczne sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (2007), KOM(2008) 777
wersja ostateczna.

11 Ârodkiem tymczasowym jest np. wstrzymanie wykonania krajowej decyzji administracyjnej. W przypadku
procedury w trybie art. 258 TfUE Komisja Europejska musi wystàpiç o zastosowanie Êrodka tymczaso-
wego, sk∏adajàc równoczeÊnie skarg´ zasadniczà. 

12 Zob. bli˝ej Komunikat Komisji Europejskiej dotyczàcy wdra˝ania wspólnotowego prawa ochrony Êrodo-
wiska, COM (2008) 773, http://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/com_2008_773_en.pdf.
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� systematyczne naruszenia standardów jakoÊci Êrodowiska lub innych wyma-
gaƒ dotyczàcych zapewnienia nale˝ytej jakoÊci Êrodowiska, w wyniku których
na bezpoÊrednie lub powa˝ne szkody nara˝one jest (lub mo˝e byç nara˝one)
zdrowie ludzkie lub elementy Êrodowiska o wysokiej wartoÊci przyrodniczej,
lub które to naruszenia mogà skutkowaç pogorszeniem jakoÊci ˝ycia; pierw-
szeƒstwo powinny mieç tutaj szkody o nieodwracalnym charakterze;

� naruszenia podstawowych obowiàzków o strategicznym charakterze, od
których zale˝y wype∏nienie innych zobowiàzaƒ. Dotyczy to m.in. niewype∏-
niania obowiàzków z zakresu wyznaczania obszarów Natura 2000, pla-
nowania zarzàdzania tymi obszarami, sprawozdawczoÊci (np. w zakresie
kompensacji szkód w obszarach Natura 2000), czy te˝ innych zobowiàzaƒ
o podobnym charakterze;

� naruszenia zwiàzane z du˝ymi projektami infrastrukturalnymi, w których
wykorzystuje si´ Êrodki finansowe UE lub które mogà mieç znaczàcy wp∏yw
na Êrodowisko. 

5.2.4. Co dzieje si´ z wniesionà skargà?

Zgodnie z kodeksem dobrego post´powania administracyjnego Sekretariat
Generalny KE potwierdza otrzymanie nades∏anej korespondencji w terminie
15 dni roboczych od momentu otrzymania. Wszystkie zg∏oszenia uznane za
skargi sà rejestrowane w centralnym rejestrze skarg Sekretariatu General-
nego Komisji Europejskiej. Po rejestracji skargi informacja o tym fakcie przesy-
∏ana jest skar˝àcemu w terminie jednego miesiàca od dnia wys∏ania potwier-
dzenia odbioru. W przes∏anej informacji wskazany zostaje numer skargi13,
który nale˝y podawaç w dalszej korespondencji oraz wyjaÊnienie przebiegu
dalszych faz post´powania. Nale˝y pami´taç, ˝e przyznanie numeru nie oznacza
jeszcze, ˝e na pewno zostanie wszcz´te post´powanie w sprawie naruszenia.

W odniesieniu do naruszeƒ prawa wspólnotowego dotyczàcych ochrony obsza-
rów Natura 2000 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE 
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa14 i Dyrektywa Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory15) KE proponuje równie˝ wykorzystywanie specjal-
nego formularza pod nazwà „ProÊba o udzielenie dodatkowych informacji

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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13 W przypadku nades∏ania kilku skarg dotyczàcych tego samego naruszenia sà one rejestrowane pod jed-
nym numerem.

14 Dz. Urz. UE L Nr 20/7 z 26.01.2010 r.; tzw. Dyrektywa Ptasia.
15 Dz. Urz. UE L 206/7 z 22.7.1992, z póên. zm.; tzw. Dyrektywa Siedliskowa.

poradnik.qxd  4/13/10 12:49 PM  Page 101    (Black plate)



dotyczàcych zagadnieƒ z zakresu obszarowej ochrony przyrody”. Jest on odpo-
wiednikiem standardowego formularza skargowego, który w tym przypadku
jednak szczegó∏owo odnosi si´ m.in. do oceny oddzia∏ywania na obszary
Natura 2000. Podmiot informujàcy ma m.in. mo˝liwoÊç skomentowania wyni-
ków oceny oddzia∏ywania na obszar Natura 2000, a tak˝e opisania rozwiàzaƒ
alternatywnych, Êrodków ∏agodzàcych oraz kompensacyjnych, które uwa˝a za
wykonalne, a które nie zosta∏y uwzgl´dnione przez w∏adze krajowe. 

Komisja powinna podjàç wszelkie starania, aby zakoƒczyç procedur´ w ciàgu
dwunastu miesi´cy od momentu rejestracji – albo umorzyç post´powanie, albo
wszczàç formalny etap post´powania (w uzasadnionych przypadkach termin
ten mo˝e ulec wyd∏u˝eniu). Je˝eli Komisja zdecyduje si´ nie nadawaç sprawie
dalszego biegu, powinna poinformowaç skar˝àcego i umo˝liwiç mu przedsta-
wienie stanowiska. Skar˝àcemu nie przys∏ugujà praktycznie ˝adne Êrodki odwo-
∏awcze w przypadku umorzenia post´powania; ETS w swoim orzecznictwie
nie uzna∏ mo˝liwoÊci wymuszenia na KE rozpocz´cia procedury z art. 226
Traktatu Wspólnoty Europejskiej. Teoretycznie, je˝eli post´powanie KE nosi
znamiona z∏ego zarzàdzania, mo˝na rozwa˝aç wniesienie skargi do Rzecznika
Praw Obywatelskich UE. W praktyce jednak Rzecznik nie uznaje si´ za organ
II instancji w sprawach skarg do KE – chyba ˝e zjawisko z∏ego zarzàdzania
jest ewidentne.

5.2.5. Co si´ dzieje, je˝eli skarga zosta∏a uznana za zasadnà?

Je˝eli KE uzna, ˝e skarga jest zasadna i paƒstwo cz∏onkowskie uchybi∏o
swoim zobowiàzaniom wynikajàcym z prawa wspólnotowego, wszczyna post´-
powanie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Post´powanie
to ma dwie fazy – pierwsza toczy si´ przed KE, druga przed Trybuna∏em
SprawiedliwoÊci. 

Faza pierwsza to nieformalne konsultacje pomi´dzy KE a paƒstwem cz∏on-
kowskim. Jest ona zwykle wykorzystywana do zebrania informacji w celu
ustalenia i okreÊlenia kwestii prawnych dotyczàcych zg∏oszonej sprawy. Po
zbadaniu faktów w Êwietle przepisów i priorytetów ustalonych przez Komisj´,
zapada decyzja o tym, czy zostanie wszcz´te formalne post´powanie przeciwko
paƒstwu cz∏onkowskiemu. 

W tej fazie mo˝liwe jest osiàgni´cie porozumienia z paƒstwem cz∏onkowskim,
ale sam proces dochodzenia do konsensusu nie jest transparentny. Komisja
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Europejska z zasady odmawia ujawniania szczegó∏ów dotyczàcych tych kon-
sultacji, poniewa˝ mo˝e to stanowiç zagro˝enie dla dialogu pomi´dzy Komisjà
a paƒstwem cz∏onkowskim. Tak wi´c wnoszàcy skarg´ nie ma tutaj informacji
o przebiegu nieformalnych konsultacji i nie zna argumentacji paƒstwa cz∏on-
kowskiego. 

Na etapie nieformalnych konsultacji mi´dzy KE a paƒstwem cz∏onkowskim
wa˝ne jest, aby regularnie informowaç KE o stanie sprawy i aktualizowaç
(w miar´ potrzeby) z∏o˝onà skarg´.

Je˝eli nieformalne konsultacje nie przyniosà zadowalajàcych rezultatów, 
a KE uzna, ˝e mog∏o dojÊç do naruszenia przepisów prawa wspólnotowego,
rozpoczyna si´ faza druga – cz´Êç formalna post´powania. Zostaje ona zaini-
cjowana poprzez wystosowanie do paƒstwa cz∏onkowskiego listu ostrzegaw-
czego z wezwaniem do usuni´cia uchybienia (Letter of Formal Notice). List
ten zawiera szczegó∏owe zarzuty stawiane paƒstwu cz∏onkowskiemu, a tak˝e
wyznacza termin na przedstawienie przez paƒstwo swojego stanowiska w spra-
wie. Gdy strony ponownie nie osiàgnà kompromisu, Komisja przedstawia
tzw. uzasadnionà opini´ (Reasoned Opinion), wyznaczajàc paƒstwu cz∏on-
kowskiemu kolejny termin na ustosunkowanie si´ do zarzutów (z regu∏y sà to
dwa miesiàce). 

JeÊli we wskazanym terminie paƒstwo cz∏onkowskie nie podejmie dzia∏aƒ 
w celu usuni´cia stanu niezgodnego z prawem, Komisja mo˝e wnieÊç spraw´
do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci. Prawo to przys∏uguje wy∏àcznie KE – nie majà
go wi´c bezpoÊrednio wnoszàcy skarg´. 

Trybuna∏ SprawiedliwoÊci z regu∏y wydaje orzeczenie w terminie dwóch lat
od daty wniesienia skargi, a jego wyroki ró˝nià si´ od wyroków sàdów krajo-
wych. W swoim orzeczeniu ETS stwierdza bowiem, ˝e dosz∏o (lub nie dosz∏o)
do naruszenia przepisów – nie mo˝e on jednak uchyliç niezgodnego z prawem
wspólnotowym przepisu krajowego ani zmusiç administracji paƒstwowej do
uczynienia zadoÊç roszczeniom osób czy instytucji. To w∏adze danego kraju
muszà podjàç dzia∏ania niezb´dne w celu dostosowania si´ do wyroku Trybu-
na∏u SprawiedliwoÊci i uregulowania sytuacji b´dàcej powodem skargi. Je˝eli
paƒstwo cz∏onkowskie tego nie uczyni, Komisja mo˝e po raz kolejny wnieÊç
spraw´ do ETS i zwróciç si´ do niego o na∏o˝enie na to paƒstwo kary pieni´˝-
nej (w formie rycza∏tu lub kary okresowej) do czasu usuni´cia uchybieƒ. 

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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Przyk∏ad: Wyrok Trybuna∏u z dnia 7 kwietnia 1992 r. w sprawie C-45/91
Komisja v. Grecja. 

Grecja nie zapewniajàc, i˝ odpady sà bezpiecznie unieszkodliwiane, nie
wdro˝y∏a wszystkich niezb´dnych Êrodków w celu wykonania wyroku Try-
buna∏u w sprawie C-45/91 Komisja v. Grecja. W zwiàzku z tym ETS na∏o˝y∏
na Grecj´ kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci 20 000 EURO za ka˝dy dzieƒ opóê-
nienia w realizacji dzia∏aƒ niezb´dnych do zastosowania si´ do wyroku
w sprawie C-45/91.

W praktyce do wtórnego post´powania przed ETS dochodzi jednak niezwykle
rzadko, gdy˝ pierwszy wyrok ETS (a nawet samo skierowanie sprawy przez KE
do ETS) jest ju˝ na tyle powa˝nym sygna∏em dla paƒstwa cz∏onkowskiego, ˝e
bezpoÊrednio po nim podejmowane sà niezb´dne Êrodki naprawcze.

Przyk∏ad: skarga w sprawie drogi ekspresowej „Via Baltica”.

Zastrze˝enia dotyczàce trasy mi´dzynarodowego korytarza transportowego
Helsinki-Warszawa „Via Baltica” jako ca∏oÊci, jak równie˝ jego poszczegól-
nych odcinków przecinajàcych obszary Natura 2000 w pó∏nocno-wschodniej
Polsce, zosta∏y skierowane do Komisji w formie skargi/-g. Koalicja polskich
organizacji pozarzàdowych: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
– WWF – Polska Zielona Sieç z∏o˝y∏y swojà skarg´ w styczniu 2006 r. G∏ówne
zarzuty dotyczy∏y nieprawid∏owej implementacji unijnych Dyrektyw (Ptasiej
i Siedliskowej), w szczególnoÊci podczas oceny oddzia∏ywania planowanych
fragmentów drogi na Êrodowisko. 

Niemal rok trwa∏ nieoficjalny proces zbierania informacji i wyjaÊniania
sprawy pomi´dzy Komisjà Europejskà a polskim rzàdem. Autorzy skargi
mieli okazj´ spotkaç si´ z przedstawicielami Komisji i przekazaç im dodat-
kowe informacje na temat zaawansowania post´powaƒ administracyjnych
w Polsce. Regularnie sk∏adane by∏y aktualizacje skargi informujàce o post´-
pach w sprawie.

Ostatecznie Komisja zdecydowa∏a si´ na oficjalnà cz´Êç procedury i w grud-
niu 2006 r. wys∏a∏a do Polski Letter of Formal Notice16. 

Poniewa˝ wyjaÊnienia polskiego rzàdu nie by∏y satysfakcjonujàce, a dodat-
kowo zosta∏a wydana zgoda na budow´ jednego z najbardziej kontrower-
syjnych odcinków drogi „Via Baltica” – obwodnicy Augustowa przez Dolin´
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Rospudy w Puszczy Augustowskiej, pod koniec lutego 2007 r. Komisja
wys∏a∏a do Polski Reasoned Opinion. Zosta∏y tu sprecyzowane zastrze˝enia
dotyczàce obwodnicy Augustowa oraz obwodnicy Wasilkowa (oddzia∏ujàcej
na ostoj´ Natura 2000 Puszcza Knyszyƒska). Wyznaczony termin na z∏o˝e-
nie wyjaÊnieƒ by∏ wyjàtkowo krótki – zaledwie dwa tygodnie. 

Wobec ryzyka rozpocz´cia prac budowlanych w Dolinie Rospudy oraz reali-
zacji programu kompensacji przyrodniczych, które zosta∏y tak zaplano-
wane, ˝e same w sobie stanowi∏y zagro˝enie dla innej ostoi Natura 2000, na
poczàtku kwietnia 2007 r. Komisja skierowa∏a spraw´ obwodnic do Trybu-
na∏u SprawiedliwoÊci17. Skardze zasadniczej towarzyszy∏ wniosek o zastoso-
wanie Êrodków tymczasowych w celu wstrzymania wykonania decyzji Êrodo-
wiskowej dla obwodnicy Augustowa w cz´Êci dotyczàcej kompensacji.

W kwietniu 2007 r. Trybuna∏ przychyli∏ si´ do wniosku Komisji i wyda∏ pre-
cedensowà decyzj´ nakazujàcà powstrzymanie si´ od rozpocz´cia lub zawie-
szenie realizacji programu kompensacji strat przyrodniczych powodowa-
nych przez obwodnic´ Augustowa, który zak∏ada∏ zalesienie muraw ksero-
termicznych (siedliska chronionego Dyrektywà Siedliskowà) na Pojezierzu
Sejneƒskim18. Decyzja Trybuna∏u zostaje wycofana trzy miesiàce póêniej po
przes∏aniu przez Polsk´ pisemnej deklaracji niezalesiania muraw na Sej-
neƒszczyênie. 

Wobec ponownej deklaracji rozpocz´cia prac drogowych na obszarze chro-
nionym, zaraz po zakoƒczeniu okresu l´gowego ptaków, pod koniec lipca
2007 r. Komisja Europejska skierowa∏a do Trybuna∏u kolejny wniosek 
o zastosowanie Êrodków tymczasowych w celu wstrzymania budowy i znisz-
czenia przyrody w ostoi Natura 2000. Dzieƒ póêniej polski premier oÊwiad-
czy∏, ˝e budowa obu obwodnic w granicach obszarów Natura 2000 zostaje
wstrzymana do czasu oficjalnego wyroku Trybuna∏u. We wrzeÊniu 2007 r.
Trybuna∏ potwierdzi∏ otrzymanie takiej deklaracji ze strony polskiego rzàdu.
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17 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi
&jurtfp=jurtfp&numaff=C-193/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=all-
commjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&doc-
som=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&new-
form=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&r
esmax=100&Submit=Rechercher

18 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi
&jurtfp=jurtfp&numaff=C-193/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=all-
commjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&doc-
som=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&new-
form=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&r
esmax=100&Submit=Rechercher
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Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci rozpatrywa∏ spraw´ obwodnic Augus-
towa i Wasilkowa przez niemal równo dwa lata. Jednak po przeprowadze-
niu analizy alternatywnych tras obwodnicy Augustowa i podj´ciu decyzji
przez polskiego premiera o wyborze trasy drogi poza obszarem Natura
2000 i bagiennà Dolinà Rospudy (marzec 2009 r.), oraz po poprawieniu
raportu oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko dla obwodnicy Wasilkowa,
pod koniec sierpnia 2009 r. Komisja Europejska wycofa∏a z Europejskiego
Trybuna∏u SprawiedliwoÊci skarg´ przeciwko Polsce za ∏amanie unijnych
dyrektyw przyrodniczych.

5.3. Powiadomienie o naruszeniu Konwencji z Aarhus

Dotyczy: powiadomienie o naruszeniu Konwencji o dost´pie do informacji,
udziale spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji oraz dost´pie do sprawiedliwoÊci 
w sprawach dotyczàcych Êrodowiska sporzàdzonej w Aarhus dnia 25 czerwca
1998 r.19, w sprawach z zakresu udzia∏u spo∏ecznego w post´powaniu w spra-
wie oceny oddzia∏ywania na obszary Natura 2000 oraz dost´pu zainteresowanej
spo∏ecznoÊci do wymiaru sprawiedliwoÊci (dalej nazywane powiadomieniem).

5.3.1. Wprowadzenie

Przepisy Konwencji z Aarhus regulujà udzia∏ spo∏eczeƒstwa:

� w podejmowaniu decyzji dotyczàcych konkretnych przedsi´wzi´ç wymie-
nionych w za∏àczniku I Konwencji – art. 6, 

� w podejmowaniu decyzji dotyczàcych konkretnych przedsi´wzi´ç mogà-
cych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko niewymienionych w tym za∏àcz-
niku, co do których paƒstwo-strona zdecydowa∏o o stosowaniu Konwencji
– art. 6 Konwencji, 

� w odniesieniu do planów, programów i wytycznych polityki majàcych
znaczenie dla Êrodowiska (Konwencja nie zawiera katalogu takich planów,
programów i wytycznych) – art. 7. 
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Na gruncie prawa polskiego, przepisy Konwencji z Aarhus majà zastosowanie
w stosunku do:

� przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko (wskaza-
nych w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu
informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie
Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko20 – tzw. przedsi´-
wzi´cia z I i II grupy) oraz 

� dokumentów wymienionych w art. 46 pkt 1-3 U.O.O.Â. Sà to m. in.:

– studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy,

– plany zagospodarowania przestrzennego,

– plany z dziedziny przemys∏u, energetyki, transportu, telekomunikacji,
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leÊnictwa, rolnictwa, rybo-
∏ówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, wyznaczajàce ramy dla
póêniejszej realizacji przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko,

– plany, których realizacja mo˝e spowodowaç znaczàce oddzia∏ywanie na
obszar Natura 2000, ale które nie wyznaczajà ram dla póêniejszej reali-
zacji przedsi´wzi´ç z I lub II grupy21. 

Konwencji z Aarhus nie stosuje si´ natomiast do przedsi´wzi´ç z tzw. grupy III
– przedsi´wzi´ç nieb´dàcych przedsi´wzi´ciami mogàcymi znaczàco oddzia∏y-
waç na Êrodowisko, ale które mogà znaczàco oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000. 

W stosunku do wszystkich wy˝ej wymienionych przedsi´wzi´ç i planów (zarówno
do tych, do których stosuje si´ Konwencj´ z Aarhus, jak i do tych, do których
si´ jej nie stosuje) zastosowanie ma art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej – oczy-
wiÊcie w przypadku, gdy te plany lub przedsi´wzi´cia mogà w istotny sposób
oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000, a nie sà bezpoÊrednio zwiàzane lub
konieczne do zarzàdzania obszarem. Powo∏any przepis zawiera tak˝e norm´
nakazujàcà uzyskanie opinii spo∏eczeƒstwa przed udzieleniem zgody na reali-
zacj´ takiego planu lub przedsi´wzi´cia. 
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20 Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póên. zm.; dalej jako U.O.O.Â.
21 Art. 7 Konwencji z Aarhus dotyczy m. in. planów „majàcych znaczenie“ dla Êrodowiska, a nie „mogàcych

oddzia∏ywaç“ na Êrodowisko. To, czy dany plan odnosi si´ do Êrodowiska, powinno byç ustalane w oparciu
o definicj´ informacji dotyczàcej Êrodowiska, zawartà w art. 2 ust. 3 Konwencji (zob. The Aarhus Con-
vention: an implementation guide, New York – Geneva 2000, s. 127). Informacja o obszarach Natura
2000 niewàtpliwie mieÊci si´ w kategorii informacji o Êrodowisku, zatem plany mogàce oddzia∏ywaç na
obszar Natura 2000 sà planami dotyczàcymi Êrodowiska.
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W zwiàzku z powy˝szym, z jednoczesnym naruszeniem Konwencji z Aarhus
i dyrektywy siedliskowej mamy do czynienia w przypadku, gdy naruszenie to
nastàpi∏o w procesie:

� wydawania decyzji o pozwoleniu na podj´cie przedsi´wzi´cia mogàcego
w istotny sposób oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000, które jest jedno-
czeÊnie przedsi´wzi´ciem mogàcym znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko
albo

� przygotowania planu mogàcego w istotny sposób oddzia∏ywaç na obszar
Natura 2000.

W tych wypadkach mo˝liwe jest skorzystanie z przewidzianej w Konwencji 
z Aarhus instytucji przedstawianego przez spo∏eczeƒstwo powiadomienia 
o naruszeniu Konwencji w sprawach z zakresu udzia∏u spo∏ecznego w post´po-
waniu oraz dost´pu zainteresowanej spo∏ecznoÊci do wymiaru sprawiedliwoÊci.
Jest ono jednym z trzech rodzajów wniosków uruchamiajàcych mechanizmy
egzekwowania Konwencji z Aarhus.

5.3.2. Kto mo˝e z∏o˝yç powiadomienie?

Prawo do z∏o˝enia powiadomienia przys∏uguje:

� ka˝dej osobie fizycznej lub

� ka˝dej osobie prawnej (w tym organizacji ekologicznej) 

– bez wzgl´du na jej narodowoÊç, miejsce zamieszkania, siedzib´ lub miejsce
rejestracji.

Sk∏adajàcy powiadomienie nie musi wi´c mieç ˝adnych zwiàzków z paƒ-
stwem-stronà, którego sprawa dotyczy. 

5.3.3. Jakie wymagania musi spe∏niaç powiadomienie?

Powiadomienie obejmuje nast´pujàce formy naruszenia Konwencji: 

� niepodj´cie Êrodków majàcych na celu implementacj´ Konwencji, 

� przyj´cie przepisów lub rozwiàzaƒ niezgodnych lub niespe∏niajàcych 
w pe∏ni wymagaƒ Konwencji,
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� konkretne dzia∏ania, zdarzenia lub zaniechania pozostajàce w sprzecznoÊci
z postanowieniami Konwencji. 

Indywidualna sprawa mo˝e zostaç tutaj u˝yta dla zobrazowania szerszej nie-
zgodnoÊci z Konwencjà przepisów, czy te˝ praktyk paƒstwa-strony. 

Powiadomienia nie muszà byç sporzàdzone przez adwokata czy radc´ praw-
nego, nie ma te˝ wyraênego obowiàzku wyczerpania krajowych Êrodków zaskar-
˝enia. Komitet ds. zgodnoÊci przy Sekretariacie Konwencji zapowiedzia∏ jed-
nak, i˝ fakt wyczerpania drogi krajowej b´dzie mia∏ wp∏yw na decyzj´ o nada-
niu sprawie dalszego biegu22. 

Powiadomienie powinno zostaç sporzàdzone w formie pisemnej, w j´zyku
angielskim, francuskim lub rosyjskim (w praktyce z uwagi na to, ˝e j´zykiem
roboczym Komitetu jest angielski, powiadomienia w tym j´zyku sà rozpatry-
wane szybciej)23. 

Zaleca si´ wysy∏anie powiadomieƒ przez e-mail, ale podpisany egzemplarz
powiadomienia wraz z za∏àcznikami powinien zostaç przes∏any do Sekreta-
riatu na adres:

Mr Jeremy Waters
Secretary to the Aarhus Convention
United Nations Economic Commission for Europe
Environment and Human Settlement Division
Room 332, Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
E-mail: jeremy.wates@unece.org 

Chocia˝ powiadomienie nie musi byç sporzàdzane na specjalnym formularzu,
powinno ono jednak spe∏niaç pewne warunki, a mianowicie zawieraç:

� imi´, nazwisko lub nazw´ ka˝dego ze sk∏adajàcych, ich adresy zamieszka-
nia/siedziby i adresy do korespondencji (je˝eli jest inny ni˝ adres zamiesz-
kania), a tak˝e numery telefonu, faksu lub e-mail;
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22 Zob. JendroÊka J., Bar M. Mechanizmy Kontroli i Egzekwowania Konwencji z Aarhus, Prawo i Ârodowisko
nr 3/2004, s. 48. 

23 Zob. bli˝ej Guidance Document on Aarhus Convention Compliance Mechanism, dost´pne na
http://www.unece.org/env/pp/pubcom.htm. 
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� wskazanie osoby upowa˝nionej do reprezentacji – w przypadku gdy powia-
domienie sk∏ada grupa osób lub organizacja; dla organizacji nale˝y rów-
nie˝ wskazaç stanowisko s∏u˝bowe osoby upowa˝nionej do reprezentacji;

� wskazanie paƒstwa-strony Konwencji, które jest sprawcà naruszenia;

� wskazanie przepisów Konwencji, które zosta∏y naruszone, opis stanu fak-
tycznego sprawy oraz wskazanie, w jaki sposób opisany stan jest niezgodny
z Konwencjà;

� rodzaj domniemanej niezgodnoÊci – czy powiadomienie dotyczy konkret-
nego przypadku odmowy prawa dost´pu do informacji, dopuszczenia do
udzia∏u w post´powaniu i odmowy dost´pu do wymiaru sprawiedliwoÊci,
czy te˝ odnosi si´ do ogólnego braku transpozycji lub implementacji posta-
nowieƒ Konwencji;

� opis Êrodków wykorzystanych na szczeblu krajowym;

� opis innych wykorzystanych Êrodków mi´dzynarodowych;

� klauzul´ o zachowaniu poufnoÊci w odniesieniu do konkretnych informacji
– w przypadku gdy sk∏adajàcy powiadomienie ˝yczy sobie, aby informacje
te nie zosta∏y ujawnione. W przypadku braku wyraênego zastrze˝enia
poufnoÊci, informacje sà traktowane jako jawne;

� dokumentacj´ na potwierdzenie naruszenia24 oraz wskazanie przepisów
krajowych dotyczàcych konsultacji spo∏ecznych. W przypadku gdy sk∏a-
dane sà d∏u˝sze dokumenty, zaleca si´ podkreÊlenie w∏aÊciwych fragmentów.
Zaleca si´ te˝ przed∏o˝enie dokumentacji w t∏umaczeniu na j´zyk, w jakim
zosta∏o z∏o˝one powiadomienie25 (nie musi to byç t∏umaczenie wykonane
przez t∏umacza przysi´g∏ego);

� podsumowanie powiadomienia (2-3 strony);

� podpisy osób wnoszàcych powiadomienie, a w przypadku organizacji – osób
upowa˝nionych do reprezentowania tej organizacji oraz dat´.

5.3.4. Co si´ dzieje z wniesionym powiadomieniem?

Sekretariat Konwencji rejestruje powiadomienie i informuje o tym powiada-
miajàcego (nie czyni tego, gdy z∏o˝one powiadomienie jest anonimowe).
Je˝eli powiadomienie wniesiono w j´zyku francuskim lub rosyjskim, kieruje
si´ je do t∏umaczenia na angielski. 
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Nast´pnie Sekretariat dokonuje weryfikacji formalnej pod kàtem spe∏nienia
kryteriów dopuszczalnoÊci skargi. 

Sprawie nie nadaje si´ biegu, je˝eli powiadomienie jest:

� anonimowe;

� sporzàdzone z nadu˝yciem prawa do powiadomienia (np. wys∏ane po raz
kolejny przez t´ samà osob´ w tej samej sprawie);

� pozbawione sensu;

� niezgodne z decyzjà o ocenie zgodnoÊci (decyzja I/7) lub samà Konwencjà
(dotyczy to zdarzeƒ, które mia∏y miejsce, zanim Konwencja wesz∏a w ˝ycie
albo zanim powo∏ano Komitet);

� dotyczy paƒstwa nieb´dàcego stronà Konwencji;

� dotyczy paƒstwa korzystajàcego z mo˝liwoÊci wykluczenia wobec niego
powiadomieƒ.

Sekretariat Konwencji, po weryfikacji formalnej, przekazuje powiadomienie
cz∏onkom Komitetu w celu weryfikacji merytorycznej (dla przyspieszenia pro-
cedury wskazane jest, aby zg∏aszajàcy jednoczeÊnie ze z∏o˝eniem powiado-
mienia w Sekretariacie przes∏a∏ je do wiadomoÊci Ministerstwu Ârodowiska). 

5.3.5. Co si´ dzieje, je˝eli powiadomienie zosta∏o uznane 
za dopuszczalne? 

Po zarejestrowaniu powiadomienia Sekretariat przesy∏a paƒstwu-stronie wszel-
kie dokumenty zwiàzane ze sprawà, zaÊ paƒstwo najpóêniej w ciàgu pi´ciu
miesi´cy musi ustosunkowaç si´ do zarzutów. Nast´pnie Komitet bada spraw´.
W toku tego badania mo˝e on:

� ˝àdaç dodatkowych informacji od wszelkich zainteresowanych podmiotów,

� zbieraç informacje na terenie paƒstwa-strony (po uzyskaniu jego zgody), 

� zasi´gaç opinii ekspertów,

� odbywaç spotkania z udzia∏em wnioskodawcy i przedstawicielami paƒ-
stwa-strony. 

Na podstawie ustaleƒ podj´tych w wyniku swoich czynnoÊci Komitet sporzà-
dza projekt opinii, stosownie wraz z propozycjà Êrodków egzekwowania oraz
przesy∏a je stronom w celu ustosunkowania si´. Po rozwa˝eniu przedstawio-
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nych uwag, Komitet formu∏uje projekt ostatecznej opinii wraz z zaleceniami
i kieruje jà do powiadamiajàcego, do paƒstwa-strony oraz pod obrady Kon-
ferencji Stron Konwencji. Te propozycje Komitetu, które zosta∏y przedstawione
w formie raportu ze sprawy, stajà si´ przedmiotem decyzji Konferencji; je˝eli
Komitet uzna to za niezb´dne, to po uzgodnieniu z paƒstwem-stronà mo˝e
sam wydaç zalecenia.

Konferencja Stron ma z kolei do dyspozycji osiem rodzajów Êrodków zarad-
czych, które majà s∏u˝yç usuni´ciu niezgodnoÊci. Co do zasady Êrodki te nie
mogà mieç charakteru sàdowego – muszà one mieç charakter konsultatywny
i byç zgodne z prawem mi´dzynarodowym. 

Do Êrodków tych nale˝à: 

� wystosowanie porady i pomoc stronie w implementacji Konwencji; 

� przedstawienie zalecenia; 

� ˝àdanie przedstawienia strategii zapewniania zgodnoÊci; 

� wystosowanie polecenia podj´cia okreÊlonych Êrodków odnoÊnie spraw
podniesionych w powiadomieniu; 

� wydanie deklaracji o stwierdzeniu naruszenia Konwencji; 

� wystosowanie ostrze˝enia; 

� zawieszenie mo˝liwoÊci korzystania z praw i przywilejów przys∏ugujàcych
stronom Konwencji. 

Je˝eli chodzi o czas rozpatrzenia skargi, to waha si´ on od dziewi´ciu mie-
si´cy do jednego roku i jest zale˝ny od tego, czy wymagane sà dodatkowe
informacje oraz od tego, w jakim czasie odpowiednie w∏adze paƒstwa-strony
udzielajà odpowiedzi. Ponadto dosyç d∏ugi czas up∏ywa pomi´dzy przedsta-
wieniem przez Komitet wniosków, a Konferencjà Stron.

5.4. Skarga na naruszenie Konwencji Berneƒskiej 

5.4.1. Wprowadzenie

Celem Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz
ich siedlisk, sporzàdzonej w Bernie dnia 19 wrzeÊnia 1979 r.26 jest ochrona
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gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych, zw∏aszcza tych
gatunków i siedlisk, których ochrona wymaga wspó∏dzia∏ania kilku paƒstw.
Konwencja ma równie˝ na celu wspieranie wspó∏dzia∏ania w tym zakresie.
Szczególny nacisk po∏o˝ono na ochron´ gatunków zagro˝onych i ginàcych,
w∏àczajàc w to gatunki w´drowne. 

Konwencja Berneƒska zawiera nie tylko ogólne zobowiàzania w zakresie ochrony
siedlisk dzikiej flory i fauny, ale tak˝e postanowienia szczegó∏owe w zakresie
ochrony Êcis∏ej27. W efekcie procedury dotyczàce ochrony fauny, flory i ich
siedlisk w procesie inwestycyjnym ustanawiane sà na poziomie prawa krajo-
wego28. Natomiast w zakresie ochrony Êcis∏ej zakazy ustanowione Konwencjà
sà na tyle precyzyjne i jasne, ˝e nadajà si´ do bezpoÊredniego stosowania;
dotyczy to zw∏aszcza zakazów niszczenia okazów gatunków dzikiej flory 
z Za∏àcznika I oraz zakazów wzgl´dem okazów gatunków zwierzàt z Za∏àcz-
nika II – zakazane jest tutaj m. in. umyÊlne uszkadzanie lub niszczenie miejsc
rozrodu lub odpoczynku oraz umyÊlne niepokojenie dzikich zwierzàt, zw∏aszcza
w okresie rozrodu, wychowu m∏odych lub snu zimowego, je˝eli takie post´po-
wanie b´dzie mia∏o znaczàce skutki w odniesieniu do celów Konwencji. 

Odst´pstwa od tych zakazów (zarówno w odniesieniu do fauny, jak i flory)
mogà byç stosowane jedynie, je˝eli nie istnieje inne zadowalajàce rozwiàza-
nie, a stosowanie wyjàtku nie b´dzie mia∏o ujemnego wp∏ywu na przetrwanie
danej populacji. 

Wyjàtki mo˝na stosowaç z nast´pujàcych powodów:

� w celu ochrony flory i fauny;

� w celu zapobie˝enia powa˝nym szkodom w uprawach, pog∏owiu ˝ywego
inwentarza, lasach, gospodarstwach rybnych, wodach i innych formach
w∏asnoÊci;

� w celu ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeƒstwa publicznego, bez-
pieczeƒstwa ruchu powietrznego oraz dla innych nadrz´dnych interesów
publicznych;

� ze wzgl´du na potrzeby prac badawczych i dydaktycznych, ponowne zasied-
lanie, reintrodukcj´ i hodowl´;

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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27 ÂciÊle chronione gatunki flory zosta∏y wymienione w Za∏àczniku I Konwencji, ÊciÊle chronione gatunki
fauny – w Za∏àczniku II, natomiast inne chronione gatunki fauny – w Za∏àczniku III.

28 Ustanawiajàc te procedury, prawodawca krajowy musi jednoczeÊnie zapewniç wdro˝enie postanowieƒ
dyrektywy siedliskowej, odnoszàcych si´ do ochrony fauny, flory i ich siedlisk.
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� w celu zezwolenia, w ÊciÊle kontrolowanych warunkach, wybiórczo i w ogra-
niczonym stopniu, na pozyskiwanie, przetrzymywanie lub inne rozsàdne
wykorzystywanie niewielkiej liczby niektórych dzikich zwierzàt i roÊlin.

Poniewa˝ Dyrektywa Siedliskowa stanowi jedno z narz´dzi wdra˝ania posta-
nowieƒ Konwencji Berneƒskiej na terenie Unii Europejskiej, mechanizmy
egzekwowania postanowieƒ tej Konwencji s∏u˝yç mogà jednoczeÊnie dla reali-
zacji celów ochrony obszarów Natura 2000 – zw∏aszcza ˝e organy Konwencji
Berneƒskiej niejednokrotnie anga˝ujà si´ w procesy inwestycyjne istotne
z punktu widzenia tej Konwencji. Za takie procesy mo˝na uznaç te, w których:

� na skutek niepodj´cia przez paƒstwo-stron´ odpowiednich Êrodków usta-
wodawczych i administracyjnych nie zapewniono ochrony siedlisk dzikiej
flory i fauny (w szczególnoÊci gatunków z Za∏àczników I i II) oraz ochrony
zagro˝onych siedlisk naturalnych,

� w procesie planowania inwestycji nie uwzgl´dniono potrzeby ochrony
siedlisk dzikiej flory i fauny (w szczególnoÊci gatunków z za∏àcznika I i II)
oraz ochrony zagro˝onych siedlisk naturalnych,

� nie uwzgl´dniono koniecznoÊci ochrony obszarów wa˝nych dla gatunków
w´drownych, wymienionych w za∏àcznikach II i III, które sà odpowiednio
usytuowane na szlakach w´drówek i spe∏niajà rol´ terenów zimowania,
odpoczynku, ˝erowania, rozmna˝ania lub pierzenia.

Podobnie, jak w przypadku pozosta∏ych mi´dzynarodowych Êrodków praw-
nych, podstawowym êród∏em wiedzy o potencjalnych naruszeniach Kon-
wencji sà indywidualne skargi wnoszone przez osoby fizyczne lub organi-
zacje ekologiczne. 

5.4.2. Kto mo˝e z∏o˝yç skarg´?

Skarg´ na naruszenie Konwencji Berneƒskiej mo˝e z∏o˝yç:

� osoba fizyczna,

� osoba prawna (w tym organizacja pozarzàdowa),

� inne paƒstwo b´dàce stronà tej Konwencji. 
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Skarga mo˝e zostaç z∏o˝ona w przypadku, gdy:

� planowane przedsi´wzi´cie mo˝e szkodliwie oddzia∏ywaç na gatunki i sied-
liska chronione w ramach Konwencji Berneƒskiej (dotyczy to równie˝ pro-
jektów w bardzo wczesnym stadium realizacji),

� paƒstwo-strona nie podejmuje odpowiednich Êrodków legislacyjnych lub
administracyjnych w celu zapewnienia ochrony gatunkom i siedliskom
chronionym Konwencjà. 

5.4.3. Jakie wymagania musi spe∏niaç skarga?

Oprócz koniecznoÊci zachowania formy pisemnej brak jest szczególnych
wymogów formalnych dopuszczalnoÊci skargi. Jednak, aby zapewniç jej szanse
powodzenia, powinna zawieraç:

� podanie imienia, nazwiska lub nazwy skar˝àcego, jego adresu do korespon-
dencji, a tak˝e numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail;

� wskazanie paƒstwa-strony lub paƒstw-stron, których skarga dotyczy;

� szczegó∏owe wskazanie powodów wniesienia skargi (w tym opis stanu fak-
tycznego);

� wskazanie gatunków lub siedlisk, których dotyczy skarga;

� okreÊlenie potencjalnych negatywnych efektów naruszenia w odniesieniu
do tych gatunków i siedlisk;

� wskazanie, czy gatunki lub siedliska obj´te skargà sà chronione równie˝ 
w oparciu o inne akty prawa mi´dzynarodowego lub w ramach obszarów
Natura 2000;

� wskazanie, czy w odniesieniu do przedmiotu skargi toczà si´ lub zosta∏y
zakoƒczone procedury na szczeblu krajowym i mi´dzynarodowym;

� wszystkie inne niezb´dne informacje, jak np. mapy czy opinie ekspertów;

� dat´ i podpis. 

Dla przyspieszenia post´powania zaleca si´ tutaj skorzystanie z formularza
zamieszczonego na stronie internetowej http://www.coe.int/t/dg4/culture-
heritage/nature/Bern/On-lineform_en.pdf oraz wype∏nienie go w j´zyku
angielskim lub francuskim, jako j´zykach urz´dowych Sta∏ego Komitetu.

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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Wype∏niony formularz lub pismo zawierajàce skarg´ nale˝y wys∏aç pocztà
(równoczeÊnie – ale nie zamiast – mo˝na przes∏aç jà e-mailem) na adres:
Carolina LASEN DIAZ
Biological Diversity Unit
Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, France
E-mail: carolina.lasen-diaz@coe.int

5.4.4. Co si´ dzieje z wniesionà skargà?

Wszystkie pisma zawierajàce skarg´, a skierowane do Sta∏ego Komitetu Kon-
wencji Berneƒskiej, jego Przewodniczàcego oraz Sekretariatu Konwencji Ber-
neƒskiej sà analizowane przez Sekretariat. Decyduje on, czy za˝àdaç od skar-
˝àcego dalszych informacji oraz czy skarga jest wystarczajàco powa˝na, aby
konieczne by∏o wszcz´cie procedury na szczeblu mi´dzynarodowym. 

5.4.5. Co si´ dzieje, je˝eli skarga zostanie uznana za zasadnà?

W sytuacji, gdy Sekretariat uzna za zasadne wszcz´cie post´powania, przesy∏a
skarg´ paƒstwu-stronie, wzywa jà do przedstawienia wyjaÊnieƒ i, w razie
koniecznoÊci, dalszych informacji. O podj´tych dzia∏aniach Sekretariat infor-
muje Biuro Sta∏ego Komitetu. Paƒstwo-strona musi przedstawiç Sekretaria-
towi swoje wyjaÊnienia w terminie czterech miesi´cy, jednak˝e konsekwencje
uchybienia temu terminowi nie zosta∏y okreÊlone. W Êwietle tych wyjaÊnieƒ,
Sekretariat w porozumieniu z Biurem podejmuje decyzj´, czy istniejà pod-
stawy do wprowadzenia skargi do porzàdku obrad nast´pnego posiedzenia
Sta∏ego Komitetu. 

O wprowadzeniu skargi do porzàdku posiedzenia paƒstwo-strona oraz zain-
teresowani sà informowani co najmniej na dwa miesiàce przed datà posiedzenia.
Co istotne, organizacja ekologiczna mo˝e wziàç udzia∏ w takim posiedzeniu
na prawach obserwatora. Natomiast w okresie pomi´dzy posiedzeniami Sta∏ego
Komitetu, w celu przyspieszenia rozwiàzania trudnych i pilnych spraw Biuro
– za zgodà zainteresowanych paƒstw-stron – mo˝e zdecydowaç o przeprowa-
dzeniu oceny na miejscu.
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Po skierowaniu sprawy na posiedzenie Sta∏ego Komitetu, Sekretariat albo
(za zgodà Przewodniczàcego lub paƒstwa-strony) zainteresowany obserwa-
tor przedstawia skarg´ i mo˝e zaproponowaç:

� przyj´cie stosownej rekomendacji, 

� przeprowadzenie oceny na miejscu albo 

� otwarcie akt sprawy. 

Je˝eli chodzi o rekomendacje, to sà one jawne. Przekazuje si´ je paƒstwom-
-stronom do realizacji, przy czym paƒstwa przynajmniej raz w roku powinny
z∏o˝yç sprawozdanie z wdra˝ania rekomendacji. 

Z kolei ocena na miejscu dokonywana jest przez specjalnà delegacj´, w sk∏ad
której wchodzà cz∏onkowie Sekretariatu Konwencji oraz niezale˝ni eksperci.
Delegacja taka spotyka si´ ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a tak˝e
przeprowadza w∏asnà ocenà zagro˝eƒ dla danego gatunku lub siedliska. Co
istotne, zainteresowane organizacje ekologiczne powinny za poÊrednictwem
krajowego Ministerstwa Ârodowiska z∏o˝yç oficjalny wniosek o spotkanie 
z delegacjà Konwencji.

Otwarcie akt sprawy oznacza natomiast, ˝e Biuro obejmie spraw´ sta∏ym
monitoringiem. Dla paƒstwa-strony oznacza to koniecznoÊç przedk∏adania
co najmniej raz do roku sprawozdania na temat stanu sprawy. W wi´kszoÊci
wypadków, paƒstwa zostajà zobowiàzane do przedk∏adania takich sprawozdaƒ
dwa razy do roku – przed wiosennym i jesiennym posiedzeniem Biura. Niestety,
rzàdy paƒstw-stron nie zawsze wywiàzujà si´ z tego obowiàzku, co opóênia
rozwiàzywanie konkretnych spraw (np. sprawa jest omawiana dopiero na
nast´pnym posiedzeniu Sta∏ego Komitetu). Dla utrzymania porzàdku obrad
posiedzenia Sta∏ego Komitetu niezwykle istotne sà zatem sprawozdania (infor-
mujàce o rozwoju zaskar˝onej sytuacji i zawierajàce aktualizacje wczeÊniej
podanych informacji) sporzàdzane przez organizacje pozarzàdowe (sprawo-
zdania te mogà równie˝ wymusiç na paƒstwie-stronie z∏o˝enie w∏asnego spra-
wozdania). 

Zgodnie z Konwencjà Berneƒskà, decyzje Sta∏ego Komitetu podejmowane
sà w drodze konsensusu. Skutkiem tego otwarcie akt sprawy, czy przyj´cie
rekomendacji, mo˝e zostaç z ∏atwoÊcià zablokowane. Istnieje co prawda
mo˝liwoÊç podj´cia stosownego rozstrzygni´cia w drodze g∏osowania wi´k-
szoÊcià 2/3 g∏osów, jednak sposób ten jest stosowany jedynie w wyjàtko-
wych sytuacjach. 

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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Co do zamkni´cia akt sprawy, to po zbadaniu przez eksperta sprawozdania
z∏o˝onego przez paƒstwo-stron´ lub po przeprowadzeniu oceny na miejscu
Sta∏y Komitet rozstrzyga, czy problem zwiàzany z naruszeniem Konwencji
Berneƒskiej zosta∏ rozwiàzany.

O zamkni´ciu akt sprawy decyduje si´, podobnie jak o ich otwarciu, w drodze
konsensusu, a w szczególnych wypadkach w drodze g∏osowania. 

Rozwiàzanie sprawy za pomocà instrumentów przewidzianych Konwencjà
Berneƒskà trwa co najmniej rok. W tym czasie nie wolno zapominaç o aktyw-
nym uczestniczeniu w post´powaniu, m. in. poprzez przesy∏anie sprawozdaƒ
co do aktualnego stanu sprawy, udzia∏ w posiedzeniach Sta∏ego Komitetu, czy
lobbing wÊród paƒstw-stron w celu przyj´cia projektu rekomendacji.

Przyk∏ad: skarga do Sekretariatu Konwencji Berneƒskiej w sprawie drogi
ekspresowej „Via Baltica”.

W 2003 r., po otrzymaniu skarg od Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków, WWF i Polskiej Zielonej Sieci, zostaje do Polski oddelegowany
ekspert Sta∏ego Komitetu Konwencji Berneƒskiej prof. Eckhart Kuijken, 
w celu zbadania sprawy na miejscu. Jego raport z wizyty na zagro˝onych
obszarach chronionych i ze spotkaƒ z przedstawicielami polskiego rzàdu
oraz ekologicznych organizacji pozarzàdowych potwierdzi∏, ˝e planowana
droga ekspresowa mo˝e szkodliwie oddzia∏ywaç na gatunki i siedliska chro-
nione w ramach Konwencji Berneƒskiej oraz zawiera∏ projekt rekomendacji
dla polskiego rzàdu29.

W grudniu 2003 r. Sta∏y Komitet Konwencji Berneƒskiej wydaje oficjalne
rekomendacje dla polskiego rzàdu, aby przeprowadziç strategicznà ocen´
oddzia∏ywania na Êrodowisko drogi „Via Baltica”30. Ma ona zawieraç analiz´
alternatywnych tras w celu unikni´cia zagro˝enia dla Puszczy Knyszyƒskiej,
Bagien Biebrzaƒskich, Puszczy Augustowskiej, jak równie˝ oddzia∏ywania
na Narwiaƒski Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy. Na podstawie
wyników oceny strategicznej ma byç podj´ta oficjalna decyzja o przebiegu
„Via Baltica” przez Polsk´ pó∏nocno-wschodnià. G∏ówne zastrze˝enia, stojàce
u podstawy tych rekomendacji, dotyczy∏y nieprzestrzegania przez Polsk´
art. 4 Konwencji, który mówi o tym, ˝e paƒstwa-strony Konwencji „w swo-
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jej polityce planowania i rozwoju powinny mieç na wzgl´dzie wymagania
zachowania terenów chronionych (…), by uniknàç lub zminimalizowaç tak
jak to tylko mo˝liwe jakàkolwiek degradacj´ takich terenów”. 

Autorzy skargi – polskie organizacje ekologiczne wraz z Królewskim Towa-
rzystwem Ochrony Ptaków z Wielkiej Brytanii (RSPB) – sk∏ada∏y regular-
nie dwa razy do roku raporty aktualizujàce informacje na temat realizacji
przez polskie w∏adze rekomendacji Komitetu. Podobnie, polski rzàd sk∏a-
da∏ co roku sprawozdanie w tym zakresie. Reprezentanci zarówno organiza-
cji pozarzàdowych jak i polskich w∏adz mieli okazj´ prezentowania swego
stanowiska podczas posiedzeƒ Sta∏ego Komitetu Konwencji w Strasburgu. 

W wyniku rekomendacji Sta∏ego Komitetu Konwencji Berneƒskiej zosta∏a
przeprowadzona Strategiczna Ocena Oddzia∏ywania na Ârodowisko drogi
„Via Baltica”, z której wynika∏o, ˝e najmniej szkodliwà dla Êrodowiska przy-
rodniczego trasà dla tej mi´dzynarodowej drogi b´dzie alternatywny prze-
bieg przez ¸om˝´ (sugerowany przez organizacje pozarzàdowe) zamiast
przez Bia∏ystok i cenne obszary chronione pó∏nocno-wschodniej Polski. 

Ostatecznie, oficjalna decyzja o zmianie przebiegu „Via Baltica” z zakwes-
tionowanego przez obroƒców przyrody na tras´ rekomendowanà w wyniku
strategicznej oceny zosta∏a podj´ta przez Rad´ Ministrów jesienià 2009 r.

Dzia∏ania prawne na szczeblu mi´dzynarodowym i wspólnotowym
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Wykaz aktów prawnych regulujàcych 
ochron´ obszarów Natura 2000

Wykaz aktów prawnych regulujàcych ochron´ obszarów Natura 2000, istot-
nych z punktu widzenia udzia∏u spo∏eczeƒstwa wraz z linkami do stron inter-
netowych z obowiàzujàcà i ujednoliconà wersjà dokumentów. 

Konwencja z Aarhus 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030780706

Konwencja z dnia 25 czerwca 1998 r. o dost´pie do informacji, udziale
spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji oraz dost´pie do sprawiedliwoÊci
w sprawach dotyczàcych Êrodowiska (Dz. U. z 2003 r., Nr 78, poz. 706)

Konwencja Boƒska

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030020017

Konwencja o ochronie w´drownych gatunków dzikich zwierzàt, sporzàdzona
w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17)

Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONS-
LEG:1992L0043:20070101:PL:PDF

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony sied-
lisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22.07.1992,
str. 7, z póên. zm.)

Dyrektywa Ptasia

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:
0007:0025:PL:PDF Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz.
UE L Nr 20/7 z 26.01.2010 r.) 
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Dyrektywa SEA

http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20081991227&type=15

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.05.2003 r.
w sprawie udzia∏u spo∏eczeƒstwa w odniesieniu do sporzàdzania niektórych
planów i programów w zakresie Êrodowiska oraz zmieniajàcej Dyrektywy
Rady 85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu do udzia∏u spo∏eczeƒstwa i do-
st´pu do wymiaru sprawiedliwoÊci (Dz. Urz. UE L 156 z dnia 25.06.2003,
s. 17)

Dyrektywa EIA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONS-
LEG:1985L0337:20090625:PL:PDF

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 r. w sprawie oceny wp∏ywu
wywieranego przez niektóre przedsi´wzi´cia publiczne i prywatne na Êrodo-
wisko naturalne (Dz. Urz. UE L 175 z 5.07.1985, s. 40, z póên. zm.)

UOOÂ

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227

Ustawa z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póên. zm.)

UOP

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151,
poz. 1220) 

POÂ

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150, z póên. zm.)
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Ustawa o dost´pie do informacji publicznej 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198

Ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz.U.
Nr 112, poz. 1198 z póên. zm.)

KPA

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post´powania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.)

Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021531270

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post´powaniu przed sàdami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.)

Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie
gatunków dziko wyst´pujàcych zwierzàt obj´tych ochronà (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 220, poz. 2237)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042202237

Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatun-
ków dziko wyst´pujàcych roÊlin obj´tych ochronà (Dz.U. z 2004 r., Nr 168,
poz. 1764)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041681764

Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatun-
ków dziko wyst´pujàcych grzybów obj´tych ochronà (Dz.U. z 2004 r., Nr 168,
poz. 1765)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041681765
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Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roÊlin i zwierzàt, wymagajàcych ochrony
w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. Nr 94, poz. 795)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050940795

Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 16 maja 2004 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313
z póên. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042292313

Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standar-
dów jakoÊci gleby oraz standardów jakoÊci ziemi (Dz.U. z 2002 r., Nr 165,
poz. 1359)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021651359

Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 4.06.2008 r. w sprawie rodzajów
dzia∏aƒ naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U. 
z 2008 r., Nr 103, poz. 664)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081030664

Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie
kryteriów oceny wystàpienia szkody w Êrodowisku (Dz.U. 2008 r., Nr 82,
poz. 501)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080820501 

Stan na 1 listopada 2009 r.
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S∏ownik

BezpoÊrednie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku – wysokie prawdopodobieƒ-
stwo wystàpienia szkody w Êrodowisku w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci
spowodowane zdarzeniem, dzia∏aniem lub zaniechaniem podmiotu korzysta-
jàcego ze Êrodowiska. W przypadku wystàpienia bezpoÊredniego zagro˝enia
szkodà w Êrodowisku podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska jest obowiàzany
niezw∏ocznie, z w∏asnej inicjatywy, bez wzywania przez organ administracji 
i na w∏asny koszt podjàç dzia∏ania zapobiegawcze, zmierzajàce do zapobie˝e-
nia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów – w szczególnoÊci wyeliminowa-
nia lub ograniczenia emisji, czyli wprowadzanych bezpoÊrednio lub poÊrednio,
w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: a) sub-
stancji oraz ich mieszanin lub roztworów, b) energii, takich jak ciep∏o, ha∏as,
wibracje lub pola elektromagnetyczne, c) organizmów lub mikroorganizmów.

Brak rozwiàzaƒ alternatywnych – jeden z warunków (obok koniecznych wymo-
gów nadrz´dnego interesu publicznego i kompensacji zapewniajàcej spójnoÊç
sieci Natura 2000), który musi zaistnieç, aby dopuszczalne by∏o wyra˝enie zgody
na realizacj´ planu (programu) lub przedsi´wzi´cia znaczàco negatywnie oddzia-
∏ujàcego na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralnoÊç. 

Stwierdzenie podczas oceny habitatowej znaczàcego negatywnego oddzia∏ywa-
nia na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralnoÊç zgodnie z zasadà
przezornoÊci i zasadà prewencji powinno prowadziç do bezwzgl´dnej rezyg-
nacji z pierwotnego wariantu, w jakim plan (program) lub przedsi´wzi´cie
mia∏y byç realizowane – i jego korekty w kierunku dzia∏aƒ alternatywnych,
niewywo∏ujàcych znaczàcego negatywnego oddzia∏ywania na cele ochrony obszaru
Natura 2000 i jego integralnoÊç. 

Zgodnie ze stopniowoÊcià (sekwencyjnoÊcià) oceny habitatowej – dopiero
wykluczenie mo˝liwoÊci realizacji innego wariantu, a wi´c stwierdzenie braku
rozwiàzaƒ alternatywnych upowa˝nia do badania, czy zachodzà konieczne
wymogi nadrz´dnego interesu publicznego i mo˝liwoÊç wykonania kompensacji
przyrodniczej zapewniajàcej spójnoÊç sieci Natura 2000. Ocena wariantowa
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powinna byç przeprowadzona w odniesieniu do celów ochrony danego obszaru
Natura 2000 i z uwzgl´dnieniem jego integralnoÊci. 

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej1 w przypadku oddzia∏ywania na
priorytetowe siedliska lub gatunki lub globalnie zagro˝one gatunki ptaków wy-
mienione w Za∏àczniku I do Dyrektywy Ptasiej organy administracji w zwiàzku
z obowiàzkiem bezwzgl´dnego wykazania potrzeb realizacji danego planu
(programu) lub przedsi´wzi´cia muszà w trakcie oceny habitatowej rozwa˝yç
najpierw opcj´ zerowà (odstàpienie od realizacji), a dopiero w dalszej kolej-
noÊci – rozwiàzania alternatywne. Komisja Europejska podkreÊla, ˝e na etapie
sprawdzania braku rozwiàzaƒ alternatywnych nie mo˝na uznaç innych mier-
ników oceny, ni˝ zwiàzane z celami ochrony lub integralnoÊcià (nale˝y poszu-
kiwaç rozwiàzaƒ korzystniejszych z punktu widzenia tych kryteriów, nawet
gdyby mia∏y one byç znacznie mniej korzystne od pierwotnych ze wzgl´dów
gospodarczych lub ekonomicznych). Badanie rozwiàzaƒ alternatywnych nie mo˝e
ograniczyç si´ tylko do rozwa˝ania innej lokalizacji lub przebiegu, ale tak˝e –
technologii, techniki, procesu itp.

Cele ochrony obszaru Natura 2000 – powody, dla których ustanowiono dany
obszar Natura 2000. Cele ochrony danego obszaru Natura 2000 to zapewnie-
nie korzystnego stanu ochrony (KSO) siedlisk lub gatunków majàcych kluczowe
znaczenie dla tego obszaru. 

Ogólne cele ochrony danego obszaru Natura 2000 okreÊlane sà w opracowy-
wanym dla ka˝dego obszaru Natura 2000 Standardowym Formularzu Danych
(SDF). Na podstawie art. 4 ust. 1 Dyrektywy Siedliskowej SDF jest wià˝àcym
paƒstwa cz∏onkowskie formatem, w którym nale˝y obowiàzkowo wymieniç
wszystkie wyst´pujàce na danym terenie typy siedlisk i gatunków, wymienione
w Za∏àczniku I lub II do Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunki ptaków, wymie-
nione w Za∏àczniku I do Dyrektywy Ptasiej wymagajàce w zwiàzku z tym ochrony
w formie obszaru Natura 2000. W odniesieniu do siedlisk z Za∏àcznika I 
i gatunków z Za∏àcznika II do Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków ptaków
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1 Ocena planów i przedsi´wzi´ç znaczàco oddzia∏ujàcych na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne
dotyczàce przepisów artyku∏u 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG; Zarzàdzanie obszarami
Natura 2000. Postanowienia artyku∏u 6 dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG; Wytyczne z 2007 r. dotyczàce
art. 6. 4 dyrektywy siedliskowej dotyczàce poj´ç: rozwiàzania alternatywne, konieczne wymogi nadrz´d-
nego interesu publicznego, dzia∏ania kompensacyjne, ogólna spójnoÊç, opinia komisji. 
Dokumenty sà dost´pne pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
lub na stronie internetowej Ministerstwa Ârodowiska pod adresem: 
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/dokumenty/n3/wytyczne.html)
http://www.kp.org.pl/n2k/shl2008/
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z Za∏àcznika I do Dyrektywy Ptasiej, wymienionych w SDF danego obszaru
Natura 2000 – plan ochrony tego obszaru powinien okreÊliç szczegó∏owe cele
jego ochrony. Do czasu ustalenia planów ochrony dla poszczególnych obsza-
rów Natura 2000 w trakcie oceny habitatowej rozwa˝a si´ tylko ogólne cele
ochrony danego obszaru, okreÊlone w SDF. W SDF podaje si´ tak˝e w odr´b-
nym punkcie informacj´ o innych wa˝nych gatunkach, których nie wymienia
Za∏àcznik II do Dyrektywy Siedliskowej. Nale˝y pami´taç, ˝e KSO tych gatun-
ków nie jest celem ochrony obszaru Natura 2000. 

Cele ochrony obszaru Natura 2000, obok integralnoÊci obszaru Natura 2000 majà
kluczowe znaczenie w procesie oceny habitatowej. Stwierdzenie, i˝ dany plan
(program) lub przedsi´wzi´cie znaczàco negatywnie oddzia∏uje na cele ochrony
obszaru Natura 2000 – co do zasady wyklucza mo˝liwoÊç ich realizacji. 

Decyzja Êrodowiskowa (decyzja o Êrodowiskowych uwarunkowaniach reali-
zacji przedsi´wzi´cia) – instrument prawny s∏u˝àcy okreÊlaniu Êrodowisko-
wych uwarunkowaƒ realizacji przedsi´wzi´ç w sposób wià˝àcy strony oraz
organy administracji wydajàce decyzje administracyjne na póêniejszych etapach
procesu inwestycyjnego. 

Uzyskanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych: 

1) przedsi´wzi´ç mogàcych zawsze znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko; 

2) przedsi´wzi´ç mogàcych potencjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 UOOÂ. 

W trakcie post´powania w sprawie wydania decyzji Êrodowiskowej przepro-
wadza si´ ocen´ oddzia∏ywania na Êrodowisko przedsi´wzi´ç z grupy I (zali-
czonych do zawsze znaczàco oddzia∏ujàcych na Êrodowisko), a tak˝e, je˝eli
organ prowadzàcy stwierdzi taki obowiàzek – OOÂ przedsi´wzi´ç z grupy II
(mogàcych potencjalnie znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko). Je˝eli przed-
si´wzi´cia z grupy I i II sà zarazem przedsi´wzi´ciami mogàcymi znaczàco
negatywnie oddzia∏ywaç na obszar Natura 2000 – cz´Êcià OOÂ tych przedsi´-
wzi´ç musi byç ocena habitatowa. W OOÂ zapewniony jest udzia∏ spo∏eczeƒstwa.
Decyzj´ Êrodowiskowà wydaje si´ równie˝ dla przedsi´wzi´ç z grupy II, dla
których organ prowadzàcy post´powanie nie stwierdzi∏ obowiàzku przepro-
wadzenia OOÂ. 

Nie wydaje si´ decyzji Êrodowiskowej dla przedsi´wzi´ç z grupy III, czyli innych
ni˝ mogàce znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, które nie sà bezpoÊrednio
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zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie wynikajà z tej ochrony, dla
których ocena habitatowa wykonywana jest w ramach post´powania w sprawie
wydania decyzji wymienionych w art. 96 ust. 1 UOOÂ, a warunki zgody na reali-
zacj´ przedsi´wzi´cia w zakresie oddzia∏ywania na obszar Natura 2000 okreÊ-
lane sà w formie postanowienia RDOÂ. Wymogi co do treÊci decyzji Êrodo-
wiskowej wyczerpujàco okreÊla art. 82 UOOÂ.

Instrument prawny – konkretne rozwiàzanie (dzia∏anie) prawne wynikajàce
z obowiàzujàcych przepisów prawa, ukierunkowane na osiàgni´cie okreÊlo-
nego celu (skutku prawnego). Ârodek, za pomocà którego podmioty prawa
realizujà okreÊlone uprawienia lub obowiàzki prawne. 

Instrumentem prawnym, poprzez który uzewn´trznia si´ w sposób najbardziej
charakterystyczny w∏adczy charakter dzia∏ania organów administracji pub-
licznej (mo˝liwoÊç okreÊlenia praw lub na∏o˝enia obowiàzków na strony post´-
powania), jest akt administracyjny (decyzja administracyjna, postanowienie). 

Przepisy prawa przewidujà równie˝ szereg instrumentów prawnych dost´p-
nych dla stron post´powania administracyjnego oraz podmiotów uczestniczà-
cych w nim na prawach strony, poprzez które podmioty te mogà wp∏ywaç na
samo istnienie post´powania administracyjnego (wszcz´cie, zakoƒczenie –
np. wycofanie wniosku powodujàce umorzenie post´powania), jego przebieg
(np. wnioski procesowe – np. o zawieszenie post´powania), a tak˝e na treÊç
koƒcowego rozstrzygni´cia (wniosek o wydanie decyzji, wnioski i uwagi spo-
∏eczeƒstwa w post´powaniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa, wnioski dowodowe –
wnioski o przeprowadzenie danego dowodu – np. ogl´dzin, opinii bieg∏ego).

IntegralnoÊç obszaru Natura 2000 – stan, w którym: 

1) korzystny status ochrony (KSO) siedliska,

2) korzystny status ochrony (KSO) gatunku, 

3) kluczowe struktury, procesy i funkcje oraz relacje 

pozostajà zachowane na danym obszarze Natura 2000 – niezak∏ócone w sto-
sunku do stanu, jaki istnia∏ w chwili wyznaczenia obszaru Natura 2000. 

IntegralnoÊç obszaru to stan gwarantujàcy zrównowa˝one trwanie populacji
tych gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano
lub wyznaczono obszar Natura 2000. Cech´ t´ nale˝y rozpatrywaç jako w∏aÊ-
ciwoÊç bycia ca∏ym (nietkni´tym, pe∏nowartoÊciowym, kompletnym). Obszar
Natura 2000 pozostanie integralny, kiedy b´dzie realizowa∏ w∏aÊciwy sobie
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potencja∏, zgodny z celami ochrony obszaru, zachowa zdolnoÊç regeneracji 
i odnawiania w dynamicznych warunkach, a tak˝e b´dzie wymaga∏ jedynie
minimalnego wsparcia z zewnàtrz. 

Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci (ETS)2 poj´cie integralnoÊci obszaru
Natura 2000 nakazuje interpretowaç bardzo szeroko, z uwzgl´dnieniem kom-
pletu cech, czynników i procesów zwiàzanych z danym obszarem, które mogà
mieç wp∏yw na cele jego ochrony. W szczególnoÊci sà to: powierzchnia obszaru,
obecnoÊç istotnych (kluczowych) gatunków i siedlisk przyrodniczych (zarówno
chronionych, jak i majàcych dla tych chronionych znaczenie) oraz stan ich
zachowania i ochrony, obecnoÊç i dost´pnoÊç istotnych elementów siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków, np. ˝erowisk, schronieƒ, tras w´drówek,
warunki ekologiczne, w tym parametry fizyczne i chemiczne – np. stosunki
wodne, wszelkie funkcjonalne po∏àczenia i zwiàzki istniejàce na danym obsza-
rze i ich dynamika, wszelkie procesy zachodzàce lub przewidywane na tym
obszarze, stopieƒ jednolitoÊci (braku fragmentacji) siedlisk, obecnoÊç i nat´-
˝enie czynników i oddzia∏ywaƒ szkodliwych (np. powodujàcych niepokojenie
zwierzàt), z uwzgl´dnieniem podatnoÊci celów ochrony obszaru Natura 2000
na te zagro˝enia. 

IntegralnoÊç obszaru Natura 2000 jest (obok celów ochrony obszaru Natura
2000) g∏ównym punktem odniesienia ka˝dej oceny habitatowej – stwierdzenie
w jej trakcie, i˝ plan (program) lub przedsi´wzi´cie b´dà znaczàco negatywnie
oddzia∏ywaç na integralnoÊç obszaru Natura 2000 – co do zasady wyklucza
mo˝liwoÊç realizacji tych dzia∏aƒ. IntegralnoÊç obszaru Natura 2000 nale˝y
odró˝niaç od spójnoÊci sieci Natura 2000.

Kompensacja przyrodnicza – dzia∏ania majàce na celu wyrównanie przewidy-
wanych szkód i zmian w Êrodowisku, które mogà zostaç spowodowane przez
realizacj´ planu, programu lub przedsi´wzi´cia. Dzia∏ania kompensacyjne
nale˝y odró˝niç od dzia∏aƒ zapobiegawczych (zmierzajàcych do unikni´cia
niekorzystnych wp∏ywów) i naprawczych (s∏u˝àcych ograniczeniu lub elimi-
nacji negatywnych skutków, które wystàpi∏y). 

Kompensacja przyrodnicza jest wyrównaniem szkód i zmian, co oznacza, ˝e
mo˝e polegaç na zastàpieniu okreÊlonych cennych elementów Êrodowiska
(np. siedlisk) innymi, w innym miejscu. Kompensacja nie jest restytucjà (odtwo-
rzeniem) siedliska lub populacji, gdy˝ ich zniszczenie jest zdarzeniem nieod-
wracalnym. Kompensacja mo˝e mieç co najwy˝ej charakter zbli˝ony do resty-
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tucji, je˝eli b´dzie polega∏a na odtworzeniu podobnego siedliska lub popu-
lacji tego samego gatunku w innym miejscu. Kompensacja stanowi zwykle
kompleks ró˝norodnych dzia∏aƒ, mi´dzy innymi takich jak: roboty budowlane,
roboty ziemne, rekultywacj´ gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie
skupieƒ roÊlinnoÊci, prowadzàcych do przywrócenia równowagi przyrodniczej
lub tworzenie skupieƒ roÊlinnoÊci, prowadzàcych do przywrócenia równowagi
przyrodniczej na danym terenie, wzmocnienie populacji gatunku na danym
terenie, odtworzenie biotopu, reintrodukcja gatunku. Kompensacja nie mo˝e
mieç pierwszeƒstwa przed dzia∏aniami zapobiegawczymi – zasadà jest unik-
ni´cie szkód i zmian, a nie ich wyrównanie. 

Kompensacj´ bierze si´ pod uwag´ w ocenie habitatowej wówczas, kiedy usta-
lono, ˝e mimo znaczàcego negatywnego wp∏ywu na cele ochrony obszaru Natura
2000 i jego integralnoÊç plan (program) lub przedsi´wzi´cie muszà zostaç zre-
alizowane, ze wzgl´du na brak rozwiàzaƒ alternatywnych i istniejàcà równoczeÊ-
nie bezwzgl´dnà potrzeb´ ich realizacji, uzasadnionà koniecznymi wymogami
nadrz´dnego interesu publicznego. Mo˝liwoÊç wykonania kompensacji adekwat-
nej (wyrównujàcej co do wartoÊci przyrodniczej) do za∏o˝onych zmian/znisz-
czeƒ, a przede wszystkim – zapewniajàcej spójnoÊç sieci obszarów Natura 2000
jest jednym z bezwzgl´dnych warunków, które muszà byç spe∏nione, aby zosta∏o
wydane zezwolenie na realizacj´ planu (programu), przedsi´wzi´cia, w stosunku
do których ocena habitatowa wykaza∏a mo˝liwoÊç znaczàcego negatywnego
wp∏ywu na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralnoÊç. 

Kompensacja musi byç wykonana przed rozpocz´ciem realizacji planu (pro-
gramu) lub przedsi´wzi´cia, które spowodujà znaczàce negatywne oddzia∏y-
wanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub jego integralnoÊç.

Konieczne wymogi nadrz´dnego interesu publicznego – warunek, b´dàcy
obok braku rozwiàzaƒ alternatywnych oraz kompensacji przyrodniczej zapew-
niajàcej spójnoÊç sieci Natura 2000 warunkiem niezb´dnym do wyra˝enia zgody
na realizacj´ planu (programu) lub przedsi´wzi´cia, mogàcych znaczàco nega-
tywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralnoÊç. 

Koniecznych wymogów nadrz´dnego interesu publicznego nie definiuje ani
prawo wspólnotowe, ani prawo polskie. Odwo∏ujàc si´ do koniecznych wymo-
gów nadrz´dnego interesu publicznego Dyrektywa Siedliskowa, w art. 6 ust. 4,
a Ustawa o ochronie przyrody w art. 34 ust. 1 precyzujà jedynie, ˝e mogà one
mieç charakter spo∏eczny lub gospodarczy. W oparciu o poglàdy nauki, orzecz-
nictwo Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci (ETS) i polskich sàdów
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administracyjnych, a tak˝e Wytyczne Komisji Europejskiej stwierdziç mo˝na,
˝e poj´cie „konieczne wymogi” oznacza, i˝ w sytuacji, kiedy mo˝na wskazaç
inne rozwiàzanie alternatywne (wariant w innej lokalizacji, w innej metodyce,
w innej technologii, w innej technice itd.), wymogi interesu publicznego nie
mogà uzasadniaç realizacji planu (programu) lub przedsi´wzi´cia w wariancie
mniej korzystnym dla Êrodowiska. 

„Nadrz´dny interes publiczny” oznacza zaÊ, ˝e nie jest wystarczajàce stwier-
dzenie „zwyk∏ego” interesu publicznego. Musi chodziç o plan (program) lub
przedsi´wzi´cie, których waga i znaczenie dla paƒstwa, regionu, ogó∏u spo∏e-
czeƒstwa jest ponadprzeci´tna, szczególnie istotna. „Nadrz´dnoÊç” bada si´
w relacji do celów ochrony obszaru Natura 2000 – interes publiczny zwiàzany
z realizacjà planu (programu) lub przedsi´wzi´cia musi byç w danym przy-
padku wa˝niejszy ni˝ interes publiczny zwiàzany z ochronà obszaru Natura
2000. Przyjmuje si´, ˝e „interes publiczny” mo˝e byç nadrz´dny tylko wtedy,
kiedy ma charakter d∏ugofalowy (korzyÊci doraêne, tymczasowe nigdy nie mogà
uzasadniaç dzia∏aƒ mogàcych znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele
ochrony obszaru Natura 2000). 

ETS w swoim orzecznictwie uznawa∏, ˝e przes∏anka koniecznych wymogów
nadrz´dnego interesu publicznego jest spe∏niona, je˝eli realizuje si´ cele
ochrony zdrowia, bezpieczeƒstwa, ochrony Êrodowiska. 

Polskie sàdy administracyjne uznajà za konieczne wymogi nadrz´dnego inte-
resu publicznego tak˝e potrzeb´ rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, czy
ochron´ przed powodzià, co budzi jednak powa˝ne kontrowersje.

Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku (w∏aÊciwy stan ochrony)
– cel ogólny, dla jakiego powo∏ano sieç Natura 2000 oraz cel jednostkowo
okreÊlany dla ka˝dego obszaru Natura 2000 – w Standardowym Formularzu
Danych (SDF) dla danego obszaru Natura 2000 – w ramach celu ochrony
danego obszaru Natura 2000. Poj´cia korzystnego stanu ochrony (KSO) sied-
liska i gatunku definiuje art. 1 Dyrektywy Siedliskowej (w prawie polskim art. 5
pkt 24 i pkt 25 UOP definiuje je jako w∏aÊciwy stan ochrony siedliska i ga-
tunku). 

Stan siedliska przyrodniczego to suma oddzia∏ywaƒ na to siedlisko oraz na
jego typowe gatunki, które to oddzia∏ywania mogà mieç wp∏yw na d∏ugofalowe
rozmieszczenie, struktur´ i funkcje siedliska oraz na d∏ugoterminowe prze-
trwanie jego typowych gatunków. 
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Korzystny stan ochrony siedliska ma miejsce, gdy: 

1) jego naturalny zasi´g i powierzchnia w obr´bie tego zasi´gu sà sta∏e lub
zwi´kszajà si´; 

2) specyficzna struktura i funkcje konieczne do jego d∏ugotrwa∏ego zachowa-
nia istniejà i prawdopodobnie b´dà istnieç w dajàcej si´ przewidzieç przy-
sz∏oÊci; 

3) stan ochrony gatunków dla tego obszaru jest korzystny. 

Stan gatunku to suma oddzia∏ywaƒ na ten gatunek, które mogà mieç wp∏yw
na jego d∏ugofalowe rozmieszczenie i liczebnoÊç populacji. 

Korzystny stan ochrony gatunku ma miejsce w sytuacji, kiedy: 

1) nie zmienia si´ ich liczebnoÊç – dane o dynamice liczebnoÊci populacji roz-
patrywanych gatunków wskazujà, ˝e same utrzymujà si´ w skali d∏ugoter-
minowej jako trwa∏y sk∏adnik swoich siedlisk przyrodniczych; 

2) nie zmniejsza si´ zasi´g ich naturalnego wyst´powania ani nie ulegnie
zmniejszeniu w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci; 

3) istnieje i prawdopodobnie b´dzie istnieç siedlisko wystarczajàco du˝e, aby
utrzymaç swoje populacje przez d∏u˝szy czas. 

KSO siedliska i gatunku musi byç rozpatrywany w kontekÊcie ich naturalnych
zasi´gów – na poziomie biogeograficznym oraz szerzej – na poziomie ca∏ej
Wspólnoty Europejskiej. KSO siedlisk i gatunków jest podstawowym elemen-
tem pozwalajàcym oceniç integralnoÊç obszaru Natura 2000.

Negatywny wp∏yw (negatywne oddzia∏ywanie) na obszar Natura 2000 – to
negatywny wp∏yw (negatywne oddzia∏ywanie) na cele ochrony obszaru Natura
2000 lub na integralnoÊç obszaru Natura 2000. Negatywny wp∏yw (negatywne
oddzia∏ywanie) na cele ochrony obszaru Natura 2000 to ka˝de pogorszenie KSO
siedliska lub gatunku, dla którego powo∏ano dany obszar Natura 2000. Pogor-
szenie to przede wszystkim fizyczna degradacja siedliska lub gatunku, mi´dzy
innymi przejawiajàca si´ w takich zjawiskach, jak zmniejszenie powierzchni
siedliska lub populacji gatunku, zmiana cech siedliska, zmiana struktury wie-
kowej gatunku. 

Negatywny wp∏yw (negatywne oddzia∏ywanie) na integralnoÊç obszaru Natura
2000 – to pogorszenie integralnoÊci obszaru Natura 2000, które ma miejsce
wtedy, kiedy wyst´puje: 

132

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik

poradnik.qxd  4/13/10 12:49 PM  Page 132    (Black plate)



1) zagro˝enie dla utrzymania korzystnego stanu ochrony (KSO) gatunków,
dla ochrony których powo∏ano obszar; 

2) zagro˝enie dla utrzymania korzystnego stanu ochrony (KSO) siedlisk
przyrodniczych, dla ochrony których powo∏ano obszar;

3) zagro˝enie dla struktur, procesów, funkcji i relacji kluczowych dla obszaru
Natura 2000.

Stwierdzenie, a w szczególnoÊci wykazanie negatywnego wp∏ywu (negatyw-
nego oddzia∏ywania) na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralnoÊç
obszaru Natura 2000 wymaga sprawdzenia wielu wskaêników (nie powinno
si´ ograniczaç do cz´sto spotykanego uproszczenia – wskazywania tylko pro-
centu „dotkni´tej” powierzchni, czy „nara˝onej” populacji danego gatunku).
Analiza powinna byç oparta o fachowe kryteria i uznane metodyki, stàd reko-
mendowany jest udzia∏ ekspertów w procesie oceny habitatowej.

Ocena habitatowa (ocena oddzia∏ywania na obszar Natura 2000) – szczegól-
ny rodzaj oceny Êrodowiskowej, s∏u˝àcy badaniu, czy dany plan (program) lub
przedsi´wzi´cie oddzia∏ujà na obszar Natura 2000. W przypadku stwierdzenia
w dwóch pierwszych etapach oceny habitatowej (rozpoznanie i ocena w∏aÊciwa),
i˝ dany plan (program) lub przedsi´wzi´cie znaczàco negatywnie oddzia∏uje na
cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralnoÊç, a nawet, je˝eli stwierdzi
si´, zgodnie z zasadà przezornoÊci, i˝ takiego negatywnego oddzia∏ywania nie
da si´ wykluczyç – nie mo˝na zrealizowaç planu (programu) lub przedsi´-
wzi´cia, chyba ˝e w dwóch kolejnych etapach oceny habitatowej stwierdzi si´,
i˝ ∏àcznie wyst´pujà wszystkie przes∏anki szczególne: brak rozwiàzaƒ alter-
natywnych, konieczne wymogi nadrz´dnego interesu publicznego, mo˝liwoÊç
wykonania kompensacji przyrodniczej zapewniajàcej lub przywracajàcej
spójnoÊç sieci Natura 2000. 

Ocena habitatowa stanowi albo obligatoryjny element strategicznej oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko planów lub programów oraz oceny oddzia∏ywa-
nia na Êrodowisko przedsi´wzi´ç mogàcych zawsze lub potencjalnie znaczàco
negatywnie oddzia∏ywaç na Êrodowisko (w tym ponownej OOÂ tych przed-
si´wzi´ç), albo odr´bnà, samodzielnà procedur´ w ramach post´powania 
w sprawie niektórych decyzji wydawanych dla przedsi´wzi´ç, które nie sà bez-
poÊrednio zwiàzane z ochronà obszaru Natura 2000 lub nie wynikajà z tej
ochrony, dla których nie prowadzi si´ post´powania OOÂ. 

Prawo unijne i polskie zapewnia spo∏eczeƒstwu udzia∏ w post´powaniu, w któ-
rym wykonywana jest ocena habitatowa. Udzia∏ spo∏eczeƒstwa mo˝e polegaç
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na sk∏adaniu wniosków i uwag przez ka˝dego zainteresowanego, w tym przez
organizacje ekologiczne w terminie wyznaczonym przez organ prowadzàcy
post´powanie, w ramach którego wykonuje si´ ocen´ habitatowà, na udziale
organizacji ekologicznych wyst´pujàcych jako podmioty na prawach strony
oraz na czynnym udziale stron post´powania. 

B∏´dnie przeprowadzona ocena habitatowa mo˝e prowadziç do sytuacji, w której
podmiot, który zrealizowa∏ przedsi´wzi´cie wywierajàce znaczàcy negatywny
wp∏yw na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub jego integralnoÊç i spowodowa∏
w ten sposób albo szkod´ w Êrodowisku (w gatunkach chronionych lub w chro-
nionych siedliskach przyrodniczych), albo bezpoÊrednie zagro˝enie tego rodzaju
szkodà w Êrodowisku – poniesie za nie odpowiedzialnoÊç, mimo ˝e wykona∏ je
na podstawie uzyskanej decyzji Êrodowiskowej lub uzgodnienia warunków reali-
zacji przedsi´wzi´cia w zakresie oddzia∏ywania na obszar Natura 2000, je˝eli
rozstrzygni´cia te nie identyfikujà negatywnego wp∏ywu, który stanowi przy-
czyn´ szkody w Êrodowisku lub bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà w Êrodowisku.

Organ administracji – osoba lub grupa osób (w przypadku organów kolegial-
nych – wieloosobowych), znajdujàca si´ w strukturze organizacyjnej paƒstwa
lub samorzàdu terytorialnego, wyposa˝ona w kompetencje (wynikajàce z prze-
pisów prawa uprawnienia do dzia∏ania w danym zakresie) i w granicach tych
kompetencji uprawniona do reprezentowania paƒstwa lub samorzàdu teryto-
rialnego, w tym w zakresie stosowania prawa. Jednym z przejawów stosowania
prawa przez organy administracji jest wydawanie decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach administracyjnych. 

Organami administracji w zakresie ochrony Êrodowiska sà mi´dzy innymi:
Minister Ârodowiska; centralne organy administracji rzàdowej (np. Generalny
Dyrektor Ochrony Ârodowiska); wojewodowie; organy administracji rzàdowej
(np. regionalni dyrektorzy ochrony Êrodowiska); organy jednostek samorzàdu
terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta, rada gminy, rada miasta,
zarzàd powiatu, starosta, rada powiatu, zarzàd województwa, marsza∏ek woje-
wództwa, sejmik wojewódzki) oraz inne podmioty, powo∏ane z mocy prawa
lub na podstawie porozumieƒ do wykonywania zadaƒ publicznych dotyczà-
cych Êrodowiska i jego ochrony (np. Polski Zwiàzek ¸owiecki, Polski Zwiàzek
W´dkarski).

Organy I i II instancji – w polskim post´powaniu administracyjnym obowià-
zuje zasada dwuinstancyjnoÊci. Poza bardzo nielicznymi wyjàtkami od rozstrzyg-
ni´ç administracyjnych stronom przys∏ugujà Êrodki zaskar˝enia, wynikajàce 

134

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik

poradnik.qxd  4/13/10 12:49 PM  Page 134    (Black plate)



z prawa do ˝àdania skontrolowania decyzji przez organ zajmujàcy wy˝szy
stopieƒ w strukturze administracji publicznej. Organ I instancji jest organem
ni˝szego stopnia, rozpatrujàcym spraw´ w pierwszej kolejnoÊci. Strony nieza-
dowolone z decyzji (lub postanowienia) wydanej przez organ I instancji mogà
z∏o˝yç odwo∏anie (lub za˝alenie) do organu II instancji (organu wy˝szego
stopnia, organu odwo∏awczego). 

Zasada dwuinstancyjnoÊci gwarantuje stronom prawo do dwukrotnego mery-
torycznego rozpatrzenia sprawy (je˝eli nie sà zadowolone z pierwszego roz-
strzygni´cia), co oznacza, ˝e rozstrzygni´cie wydane przez organ II instancji
powinno dotyczyç dwóch kwestii – rozpoznania i rozstrzygni´cia po raz drugi
sprawy oraz ustosunkowania si´ do zarzutów zawartych w odwo∏aniu (lub
za˝aleniu) z∏o˝onym przez stron´.

Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
zainteresowana, uprawniona lub zobowiàzana do udzia∏u w post´powaniu
administracyjnym. Podmioty mogà odegraç w post´powaniu ró˝ne role,
w zwiàzku z czym mo˝emy je podzieliç na takie, którym przepisy prawa naka-
zujà udzia∏ w post´powaniu w ró˝nych funkcjach (organy administracji pub-
licznej: organy prowadzàce post´powanie i rozstrzygajàce o prawach i obo-
wiàzkach stron post´powania oraz organy wspó∏dzia∏ajàce – opiniujàce, uzgad-
niajàce, konsultujàce), takie, którym przepisy umo˝liwiajà udzia∏ (uprawniajà
do udzia∏u) w post´powaniu (strony, uczestnicy na prawach strony, spo∏e-
czeƒstwo („ka˝dy”) bioràce udzia∏ w post´powaniu, w którym przewidziany
jest udzia∏ spo∏eczeƒstwa), a tak˝e takie, które mimo ˝e sà subiektywnie zain-
teresowane udzia∏em w post´powaniu (majà interes faktyczny), ze wzgl´dów
obiektywnych (brak podstaw prawnych – brak interesu prawnego) nie mogà
wziàç w nim udzia∏u.

Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska – podmiot, który w prowadzonej przez
siebie dzia∏alnoÊci korzysta z zasobów Êrodowiska, wp∏ywa na Êrodowisko, lub
mo˝e na nie wp∏ywaç, w szczególnoÊci poprzez emisje. Ustawa Prawo ochrony
Êrodowiska kategori´ podmiotów korzystajàcych ze Êrodowiska okreÊla bardzo
szeroko. 

Nale˝à do nich: 

1) przedsi´biorcy, niezale˝nie od formy prawnej prowadzonej dzia∏alnoÊci
(osoby fizyczne, spó∏ki prawa handlowego, przedsi´biorstwa paƒstwowe,
komunalne itd.), 
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2) osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç wytwórczà w rolnictwie w zakresie upraw
rolnych, chowu lub hodowli zwierzàt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leÊnictwa
i rybactwa Êródlàdowego, 

3) osoby wykonujàce zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub
indywidualnej specjalistycznej praktyki, 

4) jednostki organizacyjne nieb´dàce przedsi´biorcà (np. szko∏y, szpitale i inne
paƒstwowe lub komunalne jednostki organizacyjne korzystajàce ze Êrodo-
wiska w zwiàzku ze Êwiadczeniem us∏ug publicznych), 

5) osoby fizyczne nieb´dàce przedsi´biorcà, korzystajàce ze Êrodowiska w zakre-
sie, w jakim korzystanie ze Êrodowiska wymaga pozwolenia (np. decyzji
Êrodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego itp.). 

Ka˝dy podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi indywidualnà odpowie-
dzialnoÊç za spowodowane w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià bezpoÊred-
nie zagro˝enie szkodà w Êrodowisku lub szkod´ w Êrodowisku. W ramach tej
odpowiedzialnoÊci podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska jest zobowiàzany podej-
mowaç dzia∏ania zapobiegawcze lub naprawcze, niezw∏ocznie po stwierdzeniu
bezpoÊredniego zagro˝enia szkodà lub szkody w Êrodowisku, z w∏asnej ini-
cjatywy, bez wzywania ze strony organu administracji i na w∏asny koszt.

Podmiot na prawach strony – podmiot, który na podstawie konkretnego
przepisu prawa, mimo ˝e nie ma indywidualnego (w∏asnego) interesu praw-
nego w danej sprawie (sprawa nie dotyczy jego w∏asnych indywidualnych praw
lub obowiàzków), mo˝e braç czynny udzia∏ w post´powaniu administracyjnym
i korzystaç z wi´kszoÊci uprawnieƒ, jakie przys∏ugujà stronom post´powania. 

Podmioty na prawach strony dzia∏ajà w interesie szerszym ni˝ w∏asny – w inte-
resie spo∏ecznym (publicznym). Status uczestnika na prawach strony mo˝e
uzyskaç organizacja ekologiczna. W post´powaniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa
(SOOÂ i OOÂ, ocena habitatowa) oraz w sprawie zg∏oszonej przez organizacj´
szkody w Êrodowisku nale˝y zg∏osiç ch´ç udzia∏u w post´powaniu, a w innych
post´powaniach administracyjnych z∏o˝yç wniosek o dopuszczenie do udzia∏u
w toczàcym si´ post´powaniu lub wniosek o wszcz´cie post´powania i dopusz-
czenie do udzia∏u w tym post´powaniu. 

W obu przypadkach nale˝y wykazaç, ˝e cele statutowe organizacji potwier-
dzajà, i˝ ma ona charakter organizacji ekologicznej, w drugim przypadku
dodatkowo, ˝e udzia∏ organizacji ekologicznej jest uzasadniony interesem
spo∏ecznym (czyli ˝e ogólnie przyj´te w spo∏eczeƒstwie wartoÊci, np. wynika-
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jàce z potrzeby sprawowania kontroli spo∏ecznej wymagajà tego, aby w danej
sprawie spo∏eczeƒstwo by∏o reprezentowane przez danà organizacj´). Istniejà
post´powania, w których przepisy prawa wykluczajà mo˝liwoÊç udzia∏u orga-
nizacji spo∏ecznych (np. post´powanie w sprawie wydania pozwolenia na
budow´ lub post´powanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego).

Priorytetowe siedliska i gatunki – siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priory-
tetowym to siedlisko przyrodnicze zagro˝one zanikiem na terytorium paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, za którego ochron´ Wspólnota ponosi szcze-
gólnà odpowiedzialnoÊç z powodu wielkoÊci jego naturalnego zasi´gu miesz-
czàcego si´ na terytorium tych paƒstw. 

Gatunek o znaczeniu priorytetowym to gatunek zagro˝ony wygini´ciem,
w odniesieniu do którego Wspólnota ponosi szczególnà odpowiedzialnoÊç
z powodu wielkoÊci jego naturalnego zasi´gu mieszczàcego si´ na terytorium
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej. 

W przypadku gdy stwierdzone podczas oceny habitatowej znaczàce negatywne
oddzia∏ywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralnoÊç dotyczy
siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie na realizacj´ planu (programu)
lub przedsi´wzi´cia, nawet po spe∏nieniu warunków: braku rozwiàzaƒ alter-
natywnych, koniecznych wymogów nadrz´dnego interesu publicznego oraz kom-
pensacji przyrodniczej zapewniajàc spójnoÊç sieci Natura 2000 mo˝e zostaç
udzielone wy∏àcznie w celu: 

1) ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi; 

2) zapewnienia bezpieczeƒstwa powszechnego; 

3) uzyskania korzystnych nast´pstw o pierwszorz´dnym znaczeniu dla Êro-
dowiska przyrodniczego; 

4) wynikajàcym z koniecznych wymogów nadrz´dnego interesu publicznego, 

wy∏àcznie pod warunkiem uzyskania opinii Komisji Europejskiej. 

W praktyce ∏atwo jest stwierdziç, czy dane siedliska lub gatunki majà znaczenie
priorytetowe, sprawdzajàc, czy SDF wymienia je jako wyst´pujàce na danym
terenie siedliska z Za∏àcznika I lub gatunki z Za∏àcznika II do Dyrektywy
Siedliskowej, a nast´pnie sprawdzajàc, odpowiednio w Za∏àczniku I lub II, czy
dane siedliska lub gatunki zosta∏y w nich oznaczone gwiazdkà (*). Wszystkie
siedliska o znaczeniu priorytetowym sà w Za∏àczniku I do Dyrektywy Siedlis-
kowej oznaczone gwiazdkà, analogicznie – wszystkie gatunki priorytetowe
gwiazdkà oznaczono w Za∏àczniku II. 
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Nale˝y pami´taç, ˝e poj´cie gatunków priorytetowych nie dotyczy ptaków,
poniewa˝ Dyrektywa Ptasia nie wprowadza rozró˝nienia na gatunki prioryte-
towe i inne.

Prognoza SOOÂ – dokument stanowiàcy cz´Êç (za∏àcznik) planu lub programu,
w którym powinny zostaç zgromadzone i usystematyzowane informacje, dane,
wyniki badaƒ i analiz uzyskane w wyniku strategicznej oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko (SOOÂ). 

Szczegó∏owe wymogi co do treÊci prognozy SOOÂ okreÊla art. 51 UOOÂ.
Je˝eli w ramach SOOÂ jest wykonywana ocena habitatowa (plan lub program
zosta∏ zakwalifikowany jako mogàcy znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele
ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralnoÊç) – prognoza powinna dodat-
kowo zawieraç szczegó∏owe uzasadnienie wyboru najkorzystniejszego wa-
riantu realizacji dzia∏aƒ przewidzianych w planie lub programie lub, je˝eli plan
lub program spowoduje znaczàce negatywne oddzia∏ywanie na cele ochrony
obszaru Natura 2000 – wykazanie braku rozwiàzaƒ alternatywnych, a w razie
braku alternatyw – wykazanie koniecznych wymogów nadrz´dnego interesu pub-
licznego. Informacje zawarte w prognozie SOOÂ powinny byç opracowane
stosownie do stanu wspó∏czesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do
zawartoÊci i stopnia szczegó∏owoÊci projektowanego dokumentu oraz etapu
jego przyj´cia w procesie opracowywania projektów dokumentów powiàza-
nych z tym dokumentem. 

Prognoza SOOÂ stanowi podstawowy punkt odniesienia dla spo∏eczeƒstwa
bioràcego udzia∏ w post´powaniu, w którym prowadzona jest SOOÂ, wi´k-
szoÊç uwag i wniosków spo∏eczeƒstwa b´dzie si´ odnosiç bezpoÊrednio do
treÊci tego dokumentu. 

Raport OOÂ – dokument opracowywany i sk∏adany przez podmiot wnioskujàcy
o wydanie decyzji Êrodowiskowej dla przedsi´wzi´cia, dla którego niezb´dne
jest przeprowadzenie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko (OOÂ). W raporcie
OOÂ powinny zostaç zgromadzone i usystematyzowane wszystkie dost´pne
informacje, dane oraz wyniki badaƒ i analiz niezb´dne dla dokonania wszech-
stronnej, pe∏nej i wyczerpujàcej oceny oddzia∏ywania przedsi´wzi´cia na Êro-
dowisko. 

Szczegó∏owe wymogi co do treÊci i zakresu raportu OOÂ okreÊla art. 66 i 67
UOOÂ. Je˝eli w ramach OOÂ b´dzie wykonywana ocena habitatowa (przed-
si´wzi´cie z grupy I lub II zosta∏o jednoczeÊnie zakwalifikowane jako mogàce
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znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego
integralnoÊç) – raport OOÂ powinien zawieraç szczegó∏owe uzasadnienie wyboru
najkorzystniejszego wariantu przedsi´wzi´cia wraz ze szczegó∏owym wykaza-
niem braku rozwiàzaƒ alternatywnych, a w razie braku alternatyw – wykazanie
koniecznych wymogów nadrz´dnego interesu publicznego. 

Podobnie, jak w przypadku prognozy SOOÂ, informacje ujmowane w raporcie
OOÂ powinny byç opracowane stosownie do stanu wspó∏czesnej wiedzy i metod
oceny oraz dostosowane do etapu w procesie inwestycyjnym, ze wzgl´du na
koniecznoÊç jego powiàzania z kolejnymi decyzjami reglamentujàcymi proces
inwestycyjny. 

Raport OOÂ stanowi podstawowy punkt odniesienia dla spo∏eczeƒstwa biorà-
cego udzia∏ w post´powaniu, w którym prowadzona jest OOÂ, wi´kszoÊç uwag
i wniosków spo∏eczeƒstwa b´dzie si´ odnosiç do treÊci tego dokumentu.

Rozprawa administracyjna otwarta dla spo∏eczeƒstwa – instrument prawny
pozwalajàcy w post´powaniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa skoncentrowaç w jed-
nym miejscu i czasie wszystkie strony post´powania, uczestników na prawach
strony oraz innych przedstawicieli spo∏eczeƒstwa, którzy sà zainteresowani
z∏o˝eniem dodatkowych wniosków i uwag w post´powaniu OOÂ lub SOOÂ.
Otwarta rozprawa daje mo˝liwoÊç ku temu, aby w jednym miejscu i czasie
zaprezentowane zosta∏y stanowiska wszystkich bioràcych udzia∏ w sprawie,
polemiki z tymi stanowiskami, docelowo ich zbli˝enie, a nawet uzgodnienie,
ewentualnie – precyzyjne okreÊlenie rozbie˝noÊci. 

Rozprawa jest dokumentowana protoko∏em, w którym stanowiska stron
muszà zostaç odnotowane zgodnie ze stanem, w jakim zosta∏y przedstawione.
Rozprawa administracyjna otwarta dla spo∏eczeƒstwa jest tzw. fakultatywnym
instrumentem prawnym, po który organ administracji nie ma obowiàzku
si´gaç w ka˝dym post´powaniu z udzia∏em spo∏eczeƒstwa. 

Przeprowadzenie rozprawy zale˝y od organu, a przede wszystkim od oko-
licznoÊci danej sprawy – je˝eli mo˝e ona si´ przyczyniç do przyspieszenia lub
uproszczenia post´powania, zwi´kszenia efektywnoÊci udzia∏u spo∏ecznego,
gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron (i jest taka szansa) oraz
gdy jest to potrzebne do wyjaÊnienia sprawy przy udziale Êwiadków lub bieg-
∏ych albo w drodze ogl´dzin. 
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O przeprowadzenie rozprawy otwartej dla spo∏eczeƒstwa mo˝e wnioskowaç
organizacja ekologiczna. Wniosek w tym zakresie mo˝e równie˝ z∏o˝yç ka˝dy,
kto sk∏ada wnioski i uwagi w cz´Êci post´powania OOÂ prowadzonego z udzia-
∏em spo∏eczeƒstwa. Wniosek musi byç z∏o˝ony odpowiednio wczeÊnie, tak
aby mo˝liwe by∏o wyznaczenie i przeprowadzenie rozprawy przed zakoƒcze-
niem cz´Êci post´powania prowadzonej z udzia∏em spo∏eczeƒstwa (przed
up∏ywem terminu do sk∏adania uwag i wniosków przez spo∏eczeƒstwo).

Shadow List – to lista obszarów, które spe∏niajàc kryteria okreÊlone w Dyrek-
tywach Ptasiej i Siedliskowej, powinny zostaç przez rzàd kraju cz∏onkowskiego
UE umieszczone na tzw. liÊcie krajowej, czyli liÊcie obszarów przedstawionych
Komisji Europejskiej do zatwierdzenia jako obszary Natura 2000. 

W Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 powinny si´ znaleêç doce-
lowo wszystkie obszary spe∏niajàce kryteria Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej we
wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich UE. Polska Shadow List zawiera wykaz
„potencjalnych obszarów Natura 2000”, które dotychczas z ró˝nych, g∏ównie
politycznych wzgl´dów nie zosta∏y przez w∏adze polskie formalnie obj´te
ochronà w ramach sieci Natura 2000. Polska nale˝y do paƒstw o jednym z naj-
ni˝szych wspó∏czynników obszarów Natura 2000 w stosunku do ogólnej po-
wierzchni kraju, a zarazem do paƒstw, w których istnieje najwi´cej „poten-
cjalnych obszarów Natura 2000”, nieobj´tych dotychczas formalnà ochronà 
w ramach sieci Natura 20003. 

Shadow List jest listà eksperckà, sporzàdzonà na podstawie specjalistycznych
badaƒ i analiz, opracowanà i aktualizowanà przez wspó∏pracujàce ze sobà
organizacje ekologiczne zaanga˝owane w ochron´ obszarów Natura 2000.
Cz´Êç Shadow List dotyczàcà obszarów spe∏niajàcych wymogi z Dyrektywy
Siedliskowej koordynujà Klub Przyrodników, PTOP Salamandra i WWF Polska,
natomiast cz´Êç dotyczàcà obszarów, które na podstawie Dyrektywy Ptasiej
powinny zostaç wyznaczone jako obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP)
w ramach sieci Natura 2000 – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
(OTOP). 

Aktualna Shadow List obszarów spe∏niajàcych wymogi z Dyrektywy Siedlis-
kowej dost´pna jest pod adresem: http://www.kp.org.pl/n2k/shl2008/ 

Przyst´pne omówienie Shadow List obszarów spe∏niajàcych wymogi z Dyrek-
tywy Siedliskowej – zob. „Raport Aktualizacja Shadow List obszarów siedlis-
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kowych sieci Natura 2000 w Polsce”. Aneks do raportu na temat reprezen-
tatywnoÊci uj´cia gatunków i siedlisk przyrodniczych z Dyrektywy Siedliskowej,
dost´pny pod adresem: 
http://assets.wwfpl.panda.org/downloads/shadow_list_updated_2006.pdf

Aktualna Shadow List obszarów spe∏niajàcych wymogi z Dyrektywy Ptasiej –
propozycje nowych ostoi IBA – potencjalnych obszarów specjalnej ochrony
ptaków w ramach sieci Natura 2000:
http://www.ostojeptakow.pl/images/nowe_ostoje/nowe%20ostoje_2009-03-
01_otop.xls

Wed∏ug orzecznictwa ETS, zgodnie z zasadà przezornoÊci, do potencjalnych
obszarów Natura 2000 nale˝y stosowaç wszystkie zasady i przepisy, zarówno
wspólnotowe, jak i krajowe, które znajdujà zastosowanie w przypadku for-
malnie wyznaczonych obszarów Natura 2000 (obszarów Natura 2000 zatwier-
dzonych przez Komisj´ Europejskà). W konsekwencji przedsi´wzi´cia, które
mogà wywieraç negatywny wp∏yw (negatywnie oddzia∏ywaç na obszar umiesz-
czony na Shadow List), nale˝y traktowaç tak jak przedsi´wzi´cia, które mogà
mieç negatywny wp∏yw (negatywne oddzia∏ywanie) na obszar Natura 2000 –
muszà one byç poddawane ocenie habitatowej.

Strona post´powania – podmiot, który na podstawie konkretnego przepisu
prawa ma interes prawny (w∏asny indywidualny), aby uczestniczyç w danej
sprawie. Sprawa administracyjna dotyczy bezpoÊrednio w∏asnych indywidual-
nych praw lub obowiàzków strony. Strona mo˝e braç czynny udzia∏ w ka˝dym
stadium post´powania – w ka˝dej instancji i w ka˝dej czynnoÊci dokonywanej
przez organ, np. w rozprawie administracyjnej, w przeprowadzeniu dowodu
(np. ogl´dzin). 

SpójnoÊç sieci Natura 2000 – zgodnie z art. 3 ust. 1 Dyrektywy Siedliskowej
spójnoÊç sieci Natura 2000 jest g∏ównym celem i podstawowym warunkiem
zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w korzystnym stanie
ochrony (KSO), w ich naturalnym zasi´gu lub, w stosownych przypadkach, ich
odtworzenie. 

Dla zachowania spójnoÊci sieci Natura 2000 wa˝ne sà przede wszystkim dwa
kryteria – liczba i jakoÊç gatunków i siedlisk, a tak˝e gwarancja prawid∏owego
ich rozmieszczenia geograficznego w stosunku do zasi´gu wyst´powania, 
w tym ∏àcznoÊç mi´dzy poszczególnymi obszarami w ramach sieci. Szczególnie
wa˝ne, z tak okreÊlonego punktu widzenia, sà takie elementy sieci Natura
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2000, jak rzeki, jeziora, stawy, niewielkie lasy i podobne elementy o liniowej
lub ciàg∏ej strukturze, które albo sà korytarzami ekologicznymi, albo sà istotne
dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych lub ogólnie – dla migracji, roz-
przestrzeniania si´ i wymiany genetycznej dzikich gatunków w ramach sieci
Natura 2000. 

Utrzymanie spójnoÊci sieci Natura 2000 poprzez dzia∏ania z zakresu kompen-
sacji przyrodniczej (obok braku rozwiàzaƒ alternatywnych i koniecznych wymo-
gów wynikajàcych z nadrz´dnego interesu publicznego) jest warunkiem, który
musi zostaç spe∏niony, aby mo˝liwe by∏o wyra˝enie zgody na realizacj´ planu
(programu) bàdê przedsi´wzi´cia, które b´dzie znaczàco negatywnie oddzia-
∏ywaç na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralnoÊç. Kompensacja
przyrodnicza, aby zapewniç spójnoÊç sieci Natura 2000, musi zmierzaç do zastà-
pienia roli i funkcji, jakie w sieci Natura 2000 oraz w konkretnym regionie
biogeograficznym odgrywa dany obszar Natura 2000, na którym zostanie zrea-
lizowany plan (program) lub przedsi´wzi´cie. 

Przywrócenie spójnoÊci sieci Natura 2000 jest mo˝liwe wy∏àcznie poprzez za-
stosowanie takich Êrodków kompensacji przyrodniczej, które: 

1) b´dà si´ odnosiç do porównywalnych siedlisk lub gatunków,

2) zapewnià rol´ i funkcj´ porównywalne do wykonywanych przez obszar
Natura 2000, który je utraci na skutek znaczàcego negatywnego oddzia∏ywa-
nia na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralnoÊç. 

W tym drugim przypadku chodzi o nowy obszar, który b´dzie spe∏nia∏ kryteria,
jakie zadecydowa∏y o wyborze oryginalnego obszaru Natura 2000, w szczególnoÊci
dotyczàce odpowiedniego rozmieszczenia geograficznego siedlisk i gatunków
w sieci Natura 2000. 

Poniewa˝ spójnoÊç sieci Natura 2000 zale˝y bezpoÊrednio od obecnoÊci w sieci
konkretnych siedlisk i konkretnych gatunków wyst´pujàcych na danym obsza-
rze Natura 2000, dla oceny, czy kompensacja przyrodnicza zapewni spójnoÊç
sieci, niezb´dne b´dzie w ka˝dym przypadku odwo∏anie si´ do KSO siedlisk 
i gatunków zarówno w oryginalnym obszarze Natura 2000, jak i na terenie
kompensacji oraz ich porównanie, celem potwierdzenia proporcjonalnoÊci 
i wykluczenia pogorszenia KSO w odniesieniu do ca∏ej sieci Natura 2000.

Szkoda w Êrodowisku – spowodowana zdarzeniem, dzia∏aniem lub zaniecha-
niem podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska negatywna, mierzalna zmiana
stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu
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poczàtkowego, spowodowana bezpoÊrednio lub poÊrednio przez dzia∏alnoÊç
prowadzonà przez podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska. 

Wyró˝niamy nast´pujàce rodzaje szkody w Êrodowisku:

1) szkod´ w gatunkach chronionych – majàcà znaczàcy negatywny wp∏yw na
osiàgni´cie lub utrzymanie korzystnego stanu ochrony (KSO) gatunków chro-
nionych;

2) szkod´ w chronionych siedliskach przyrodniczych – majàcà znaczàcy nega-
tywny wp∏yw na osiàgni´cie lub utrzymanie korzystnego stanu ochrony
(KSO) chronionych siedlisk przyrodniczych;

3) szkod´ w wodach – majàcà znaczàcy negatywny wp∏yw na stan ekologiczny,
chemiczny lub iloÊciowy wód (zdefiniowane w Dyrektywie 2000/60/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paêdziernika 2000 r. ustanawiajàcà
ramy wspólnotowego dzia∏ania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L
327 z 22.12.2000, s. 1) – w praktyce: jej iloÊç, jakoÊç, zdatnoÊç do spo˝ycia
przez ludzi i zwierz´ta, wp∏yw na ekosystemy zale˝ne od danej wody (ryby
i inne organizmy wodne, ptaki wodne i w´drowne, siedliska roÊlin lub grzy-
bów zale˝ne od wody, np. mokrad∏a, torfowiska itp.);

4) szkod´ w powierzchni ziemi, przez co rozumie si´ zanieczyszczenie gleby
lub ziemi, w tym w szczególnoÊci zanieczyszczenie mogàce stanowiç zagro-
˝enie dla zdrowia ludzi.

Szkoda w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych
nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego wp∏ywu (negatyw-
nego oddzia∏ywania) na obszar Natura 2000, wynikajàcego z dzia∏ania pod-
miotu korzystajàcego ze Êrodowiska stwierdzonego w trakcie OOÂ lub oceny
habitatowej, na który wyra˝ono zgod´ w decyzji Êrodowiskowej lub w uzgodnie-
niu warunków realizacji przedsi´wzi´cia w zakresie oddzia∏ywania na obszar
Natura 2000, ze wzgl´du na brak rozwiàzaƒ alternatywnych i bezwzgl´dnà
potrzeb´ realizacji danego przedsi´wzi´cia wynikajàcà z koniecznych wymogów
nadrz´dnego interesu publicznego, pod warunkiem przeprowadzenia kompen-
sacji przyrodniczej zapewniajàcej lub przywracajàcej spójnoÊç sieci Natura
2000 (w tym przypadku obowiàzki kompensacyjne okreÊlone w decyzji Êrodo-
wiskowej majà podobny charakter do obowiàzku wykonania dzia∏aƒ napraw-
czych w przypadku szkody w Êrodowisku). 

MierzalnoÊç szkody w Êrodowisku oznacza, ˝e dana zmiana w Êrodowisku,
aby zostaç zakwalifikowana jako szkoda, musi zostaç oceniona wed∏ug obiek-
tywnych kryteriów. Kryteria te okreÊla Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska 
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z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystàpienia szkody w Êro-
dowisku (Dz.U. 2008 r., Nr 82, poz.. 501).

W przypadku wystàpienia szkody w Êrodowisku podmiot korzystajàcy ze
Êrodowiska jest obowiàzany do:

1) podj´cia dzia∏aƒ w celu ograniczenia szkody w Êrodowisku, zapobie˝enia
kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu
os∏abieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego
skontrolowania, powstrzymania, usuni´cia lub ograniczenia w inny sposób
zanieczyszczeƒ lub innych szkodliwych czynników;

2) podj´cia dzia∏aƒ naprawczych.

Zasada przezornoÊci – zasada prawa unijnego (art. 191 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej (TFUE), przed wejÊciem w ˝ycie Traktatu z Lizbony
art. 174 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà)4 i polskiego Prawa
ochrony Êrodowiska (art. 6 ust. 2 POÂ), która jako tzw. ogólna zasada prawa
powinna byç uwzgl´dniana przy interpretacji wszystkich innych przepisów
ochrony Êrodowiska, przy opracowywaniu i zatwierdzaniu planów i programów,
podejmowaniu decyzji w sprawach administracyjnych zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska, a tak˝e przy ich wykonywaniu, to jest przy realizacji wszelkich
dzia∏aƒ, które mogà oddzia∏ywaç na Êrodowisko. 

Zasada zobowiàzuje, aby ka˝dy, kto planuje, wyra˝a zgod´ lub podejmuje
dzia∏alnoÊç, której negatywne oddzia∏ywanie na Êrodowisko nie jest w pe∏ni
rozpoznane (ze wzgl´du na niedostatki wiedzy, deficyt informacji, brak
pe∏nych danych statystycznych, niemo˝noÊç wykonania analiz, niemo˝noÊç
wykonania symulacji, rozbie˝noÊç stanowisk, zw∏aszcza stanowisk ekspertów),
kierujàc si´ przezornoÊcià, podjà∏ wszelkie mo˝liwe Êrodki zapobiegawcze. 

Na p∏aszczyênie ocen Êrodowiskowych praktycznym wymiarem zastosowania
zasady przezornoÊci powinna byç odmowa wyra˝enia zgody na realizacj´
dzia∏aƒ, których skutki sà niepewne, niejasne, wàtpliwe lub ryzykowne. Kierujàc
si´ zasadà przezornoÊci, wàtpliwoÊç, czy dane negatywne oddzia∏ywanie nale˝y
uznaç za znaczàce, czy nieznaczàce, rozstrzygnàç nale˝y na korzyÊç Êrodo-
wiska, przyjmujàc, ˝e b´dzie ono znaczàce, natomiast wàtpliwoÊç, czy dane
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dzia∏ania pogorszà integralnoÊç obszaru Natura 2000, czy nie odniosà takiego
skutku – przyjmujàc, ˝e pogorszà integralnoÊç itd. 

Zasada wymaga, aby wszelkie prawdopodobieƒstwo wystàpienia negatywnych
skutków traktowaç tak, jak pewnoÊç ich wystàpienia.

Znaczàce negatywne oddzia∏ywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego
integralnoÊç – skutek, którego stwierdzenie w wyniku oceny habitatowej wyklu-
cza co do zasady realizacj´ planu (programu) albo przedsi´wzi´cia. 

Jedynie wyjàtkowo mo˝liwa jest realizacja planu (programu) lub przedsi´-
wzi´cia znaczàco negatywnie oddzia∏ujàcego na obszar Natura 2000 (na cele
ochrony obszaru i jego integralnoÊç) – je˝eli wymagajà tego konieczne wymogi
nadrz´dnego interesu publicznego, a zarazem nie ma rozwiàzaƒ alternatywnych. 

Warunkiem zastosowania wyjàtku jest zapewnienie spójnoÊci obszarów Natura
2000 – poprzez wykonanie niezb´dnej kompensacji przyrodniczej. Za znaczàce
negatywne oddzia∏ywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 uznaje si´
w szczególnoÊci takie skutki, jak: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub
siedlisk gatunków roÊlin i zwierzàt, dla których ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000; negatywny wp∏yw na gatunki, dla których ochrony zosta∏ wyzna-
czony obszar Natura 2000. 

Znaczàce negatywne oddzia∏ywanie na integralnoÊç obszaru Natura 2000 to: 

1) pogorszenie korzystnego stanu ochrony gatunków, dla których ochrony wyzna-
czono obszar Natura 2000, 

2) pogorszenie korzystnego stanu ochrony siedlisk, dla których ochrony wyzna-
czono obszar Natura 2000, 

3) pogorszenie kluczowych struktur, procesów lub (naruszenie) kluczowych
funkcji, które obszar spe∏nia w sieci obszarów Natura 2000. 

Ocena, czy dane negatywne oddzia∏ywanie jest znaczàce w odniesieniu do
konkretnego obszaru Natura 2000, musi uwzgl´dniaç specyficzne cechy i warunki
Êrodowiskowe tego obszaru. Ten sam rodzaj negatywnego oddzia∏ywania mo˝e
dla jednego obszaru nie mieç charakteru znaczàcego, dla innego, z uwagi na
ró˝ne cele ochrony, ale te˝ na przyk∏ad ró˝nà powierzchni´, usytuowanie lub
inne cechy – to samo negatywne oddzia∏ywanie b´dzie znaczàce.
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Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzgl´dniajàc Traktat ustanawiajàcy Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà, 
w szczególnoÊci jego art. 130s,
uwzgl´dniajàc wniosek Komisji [1],
uwzgl´dniajàc opini´ Parlamentu Europejskiego [2],
uwzgl´dniajàc opini´ Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego [3],
a tak˝e majàc na uwadze, co nast´puje:

zachowanie, ochrona i poprawa jakoÊci Êrodowiska, w tym ochrona siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory jest istotnym celem stanowiàcym ele-
ment realizacji ogólnego interesu Wspólnoty wyra˝onego w art. 130r Traktatu;

polityka Wspólnoty Europejskiej i program dzia∏aƒ w zakresie ochrony Êro-
dowiska (na lata 1987–1992) [4] przewidujà Êrodki dotyczàce ochrony przy-
rody i zasobów naturalnych;

uznajàc za g∏ówny cel niniejszej dyrektywy wspieranie zachowania ró˝norod-
noÊci biologicznej przy uwzgl´dnieniu wymagaƒ gospodarczych, spo∏ecznych,
kulturowych i regionalnych, niniejsza dyrektywa przyczynia si´ do realizacji
ogólnego celu polegajàcego na trwa∏ym rozwoju; zachowanie takiej ró˝no-
rodnoÊci biologicznej mo˝e w niektórych przypadkach wymagaç utrzymania
lub wr´cz pobudzania dzia∏alnoÊci cz∏owieka;

na europejskim terytorium Paƒstw Cz∏onkowskich stan siedlisk przyrodniczych
nadal si´ pogarsza i coraz wi´ksza liczba dzikich gatunków jest powa˝nie
zagro˝ona; jeÊli si´ uwzgl´dni, i˝ zagro˝one siedliska i gatunki tworzà cz´Êç
dziedzictwa naturalnego Wspólnoty i ˝e dotyczàce ich zagro˝enia majà cz´sto
charakter transgraniczny, konieczne jest w celu ich ochrony podj´cie Êrodków
na poziomie wspólnotowym;
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ze wzgl´du na zagro˝enia niektórych typów siedlisk przyrodniczych i niektó-
rych gatunków konieczne jest, w celu wspierania szybkiego wprowadzenia 
w ˝ycie Êrodków zmierzajàcych do ich ochrony, uznanie ich za majàce priory-
tetowe znaczenie;

w celu odtworzenia lub zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, obj´-
tych zakresem zainteresowania Wspólnoty, we w∏aÊciwym stanie ochrony,
konieczne jest wyznaczenie specjalnych obszarów ochrony w celu stworzenia
spójnej europejskiej sieci ekologicznej zgodnie z wyznaczonym harmonogramem;

wszelkie wyznaczone obszary, w tym obszary sklasyfikowane obecnie lub 
w przysz∏oÊci jako obszary specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywà Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa [5],
b´dà musia∏y zostaç w∏àczone do spójnej europejskiej sieci ekologicznej;

jest w∏aÊciwe, aby na ka˝dym wyznaczonym obszarze wprowadziç konieczne
Êrodki przy uwzgl´dnieniu realizowanych celów w dziedzinie ochrony;

tereny kwalifikujàce si´ do wyznaczenia na specjalne obszary ochrony sà pro-
ponowane przez Paƒstwa Cz∏onkowskie, ale jednoczeÊnie nale˝y ustanowiç
procedur´ umo˝liwiajàcà w wyjàtkowych przypadkach wyznaczenie terenu,
który nie zosta∏ zaproponowany przez Paƒstwo Cz∏onkowskie, a który jest
uznawany przez Wspólnot´ za istotny dla utrzymania lub przetrwania typów
siedlisk przyrodniczych lub gatunków o znaczeniu priorytetowym;

nale˝y dokonaç odpowiedniej oceny ka˝dego planu lub programu mogàcego
mieç istotny wp∏yw na cele w zakresie ochrony terenu, który zosta∏ wyzna-
czony lub te˝ zostanie wyznaczony w przysz∏oÊci;

uznaje si´, i˝ przyj´cie Êrodków majàcych na celu wspieranie ochrony siedlisk
przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, wa˝nych dla Wspól-
noty, stanowi wspólnà odpowiedzialnoÊç wszystkich Paƒstw Cz∏onkowskich;
te Êrodki jednak˝e mogà wiàzaç si´ z nadmiernym obcià˝eniem finansowym
dla niektórych Paƒstw Cz∏onkowskich z jednej strony, ze wzgl´du na nie-
równomierne rozmieszczenie takich siedlisk oraz gatunków w ca∏ej Wspól-
nocie, oraz z drugiej strony, ze wzgl´du na to, ˝e zasada „zanieczyszczajàcy
p∏aci” mo˝e mieç tylko ograniczone zastosowanie w szczególnym przypadku
ochrony przyrody;
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dlatego te˝ uzgodniono, i˝ w tym wyjàtkowym przypadku powinno zostaç
zapewnione wspó∏finansowanie ze Êrodków Wspólnoty w ramach limitów
Êrodków udost´pnianych na mocy decyzji Wspólnoty;

planowanie zagospodarowania terenów i polityka rozwoju powinny zach´caç
do utrzymania cech krajobrazu o du˝ym znaczeniu dla dzikiej fauny i flory;

nale˝y ustanowiç system nadzoru stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i ga-
tunków obj´tych niniejszà dyrektywà;

dla niektórych gatunków fauny i flory wymagany jest ogólny system ochrony
w celu uzupe∏nienia dyrektywy 79/409/EWG; nale˝y zapewniç Êrodki gospo-
darowania niektórymi gatunkami, jeÊli uzasadnia to stan ich ochrony, w tym
zakaz stosowania niektórych Êrodków chwytania lub zabijania, przewidujàc
jednoczeÊnie mo˝liwoÊç odst´pstw pod pewnymi warunkami;

w celu zapewnienia, ˝e wykonanie przepisów niniejszej dyrektywy jest moni-
torowane, Komisja b´dzie okresowo przygotowywaç zbiorcze sprawozdania,
mi´dzy innymi na podstawie informacji przes∏anych jej przez Paƒstwa Cz∏on-
kowskie, dotyczàce stosowania przepisów prawa krajowego przyj´tych na
mocy niniejszej dyrektywy;

w celu wykonania niniejszej dyrektywy istotne jest pog∏´bianie wiedzy nauko-
wej i technicznej; wobec tego w∏aÊciwe jest wspieranie koniecznych prac
badawczych i naukowych;

post´p naukowy i techniczny oznacza, ˝e musi istnieç mo˝liwoÊç dostosowania
za∏àczników; nale˝y ustaliç procedur´, wed∏ug której Rada mo˝e zmieniaç
za∏àczniki;

nale˝y ustanowiç komitet regulacyjny wspierajàcy Komisj´ przy wykonywaniu
niniejszej dyrektywy, w szczególnoÊci gdy podejmowane sà decyzje o wspó∏-
finansowaniu przez Wspólnot´;

nale˝y zapewniç Êrodki dodatkowe regulujàce ponowne wprowadzenie nie-
których rodzimych gatunków fauny i flory oraz ewentualnego wprowadzenia
gatunków obcych;

edukacja i ogólne informacje dotyczàce celów niniejszej dyrektywy sà istotne
dla zapewnienia jej skutecznego wykonania,

PRZYJMUJE NINIEJSZÑ DYREKTYW¢:
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Definicje

Artyku∏ 1

Do celów niniejszej dyrektywy:

a) ochrona oznacza zespó∏ Êrodków wymaganych do zachowania lub od-
tworzenia siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków dzikiej fauny 
i flory we w∏aÊciwym stanie ochrony, okreÊlonym w lit. e) oraz i);

b) siedliska przyrodnicze oznaczajà obszary làdowe lub wodne wyodr´bnione
w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, zarówno ca∏ko-
wicie naturalne, jak i pó∏naturalne;

c) typy siedlisk przyrodniczych wa˝nych dla Wspólnoty oznaczajà te siedliska 
w obr´bie terytorium, okreÊlonym w art. 2, które:

i) sà zagro˝one zanikiem w swoim naturalnym zasi´gu;

lub

ii) majà niewielki zasi´g naturalny w wyniku regresji lub z powodu ogra-
niczonego ze swej istoty obszaru wyst´powania;

lub

iii) stanowià wybitne przyk∏ady typowych cech jednego lub wi´cej z pi´ciu
nast´pujàcych regionów biogeograficznych: alpejskiego, atlantyckiego,
kontynentalnego, makaronezyjskiego i Êródziemnomorskiego.

Te typy siedlisk sà wymienione lub mogà byç wymienione w za∏àczniku I;

d) typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym oznaczajà typy sied-
lisk przyrodniczych zagro˝onych zanikiem, które wyst´pujà na terytorium
okreÊlonym w art. 2 i w odniesieniu do ochrony których Wspólnota ponosi
szczególnà odpowiedzialnoÊç z powodu wielkoÊci ich naturalnego zasi´gu
mieszczàcego si´ w obr´bie terytorium, okreÊlonego w art. 2; typy siedlisk
przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym sà w za∏àczniku I oznaczone
gwiazdkà*;

e) stan ochrony siedliska przyrodniczego oznacza sum´ oddzia∏ywaƒ na siedli-
sko przyrodnicze oraz na jego typowe gatunki, które mogà mieç wp∏yw na
jego d∏ugofalowe naturalne rozmieszczenie, struktur´ i funkcje oraz na
d∏ugoterminowe przetrwanie jego typowych gatunków w obr´bie terytorium,
o którym mowa w art. 2.
Stan ochrony siedliska przyrodniczego zostanie uznany za „w∏aÊciwy”, jeÊli:

– jego naturalny zasi´g i obszary mieszczàce si´ w obr´bie tego zasi´gu sà
sta∏e lub si´ powi´kszajà,
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– szczególna struktura i funkcje konieczne do jego d∏ugotrwa∏ego zacho-
wania istniejà i prawdopodobnie b´dà istnieç w dajàcej si´ przewidzieç
przysz∏oÊci, oraz

– stan ochrony jego typowych gatunków jest w∏aÊciwy, w rozumieniu lit. i);

f) siedlisko gatunku oznacza Êrodowisko okreÊlone przez szczególne czynniki
abiotyczne i biotyczne, w którym gatunek ten ˝yje w dowolnym stadium
swojego cyklu biologicznego;

g) gatunki wa˝ne dla Wspólnoty oznaczajà te gatunki, które w obr´bie teryto-
rium okreÊlonego w art. 2 sà:

i) zagro˝one, z wyjàtkiem tych gatunków, których naturalny zasi´g na tym
terytorium jest znikomy i które nie sà zagro˝one lub podatne na
zagro˝enie w zachodnim regionie palearktycznym; lub

ii) podatne na zagro˝enie, to znaczy takie, o których sàdzi si´, ˝e mogà 
w najbli˝szej przysz∏oÊci przejÊç do kategorii gatunków zagro˝onych, jeÊli
czynniki b´dàce przyczynà zagro˝enia b´dà na nie nadal oddzia∏ywaç; lub

iii) rzadkie, to znaczy o niewielkich populacjach, które nie sà obecnie ani
zagro˝one, ani podatne na zagro˝enie, ale podlegajà ryzyku zagro˝enia.
Gatunki wyst´pujà w obr´bie ograniczonych obszarów geograficznych
lub sà znacznie rozproszone na wi´kszym obszarze, lub

iv) endemiczne i wymagajàce specjalnej uwagi ze wzgl´du na szczególny
charakter ich siedliska i/lub potencjalne oddzia∏ywanie ich eksploatacji
na te siedliska i/lub potencjalne oddzia∏ywanie ich eksploatacji na stan
ich ochrony.

Gatunki te sà wymienione lub mogà byç wymienione w za∏àczniku II i/lub
w za∏àczniku IV albo V;

h) gatunki o znaczeniu priorytetowym oznaczajà gatunki wymienione w lit. g)
ppkt i), w odniesieniu do ochrony których Wspólnota ponosi szczególnà
odpowiedzialnoÊç z powodu wielkoÊci ich naturalnego zasi´gu mieszczà-
cego si´ w obr´bie terytorium, o którym mowa w art. 2; te gatunki o zna-
czeniu priorytetowym sà w za∏àczniku II oznaczone gwiazdkà *;

i) stan ochrony gatunków oznacza sum´ oddzia∏ywaƒ na te gatunki, mogàcych
mieç wp∏yw na ich d∏ugofalowe rozmieszczenie i obfitoÊç ich populacji 
w obr´bie terytorium, o którym mowa w art. 2.

Stan ochrony gatunków zostanie uznany za „w∏aÊciwy” jeÊli:

– dane o dynamice liczebnoÊci populacji rozpatrywanych gatunków wska-
zujà, ˝e same utrzymujà si´ w skali d∏ugoterminowej jako trwa∏y sk∏ad-
nik swoich siedlisk przyrodniczych;
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– naturalny zasi´g gatunków nie zmniejsza si´ ani nie ulegnie zmniejsze-
niu w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci, oraz

– istnieje i prawdopodobnie b´dzie istnieç siedlisko wystarczajàco du˝e,
aby utrzymaç swoje populacje przez d∏u˝szy czas;

j) teren oznacza geograficznie okreÊlony obszar o wyraênie wyznaczonym
rozmiarze;

k) teren majàcy znaczenie dla Wspólnoty oznacza teren, który w regionie lub
regionach biogeograficznych, do których nale˝y, w znaczàcy sposób przy-
czynia si´ do zachowania lub odtworzenia typu siedliska przyrodniczego
we w∏aÊciwym stanie ochrony, wymienionego w za∏àczniku I lub gatunku
wymienionego w za∏àczniku II, a tak˝e mo˝e si´ znaczàco przyczyniç do
spójnoÊci sieci Natura 2000, o której mowa w art. 3 i/lub przyczynia si´
znaczàco do zachowania ró˝norodnoÊci biologicznej w obr´bie danego
regionu lub regionów biogeograficznych.

W przypadku gatunków zwierzàt wyst´pujàcych na du˝ych obszarach tere-
nom majàcym znaczenie dla Wspólnoty odpowiadajà tereny w obr´bie
naturalnego zasi´gu takich gatunków, stanowiàce fizyczne lub biologiczne
czynniki istotne dla ich ˝ycia lub reprodukcji;

l) specjalny obszar ochrony oznacza teren majàcy znaczenie dla Wspólnoty
wyznaczony przez Paƒstwa Cz∏onkowskie w drodze ustawy, decyzji admini-
stracyjnej i/lub umowy, na którym sà stosowane konieczne Êrodki ochron-
ne w celu zachowania lub odtworzenia, we w∏aÊciwym stanie ochrony,
siedlisk przyrodniczych i/lub populacji gatunków, dla których teren zosta∏
wyznaczony;

m)okaz oznacza ka˝de zwierz´ lub roÊlin´, ˝ywe lub martwe, nale˝àce do
gatunków wymienionych w za∏àcznikach IV i V, dowolnà cz´Êç lub ich
pochodnà oraz inne towary, które wydajà si´ byç cz´Êciami lub produktami
otrzymanymi ze zwierzàt lub roÊlin tych gatunków, wed∏ug za∏àczonego
dokumentu, opakowania, oznaczenia lub etykiety albo na podstawie in-
nych okolicznoÊci;

n) komitet oznacza komitet ustanowiony zgodnie z art. 20.

Artyku∏ 2

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu przyczynienie si´ do zapewnienia
ró˝norodnoÊci biologicznej poprzez ochron´ siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory na europejskim terytorium Paƒstw Cz∏onkowskich, do
którego stosuje si´ Traktat.
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2. Ârodki podejmowane zgodnie z niniejszà dyrektywà majà na celu zacho-
wanie lub odtworzenie, we w∏aÊciwym stanie ochrony, siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory wa˝nych dla Wspólnoty.

3. Ârodki podejmowane zgodnie z niniejszà dyrektywà uwzgl´dniajà wymogi
gospodarcze, spo∏eczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne.

Ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków

Artyku∏ 3

1. Zostanie stworzona spójna europejska sieç ekologiczna specjalnych
obszarów ochrony, pod nazwà Natura 2000. Ta sieç, z∏o˝ona z terenów, na
których znajdujà si´ typy siedlisk przyrodniczych wymienione w za∏àczniku
I i siedliska gatunków wymienione w za∏àczniku II, umo˝liwi zachowanie
tych typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we w∏aÊciwym
stanie ochrony w ich naturalnym zasi´gu lub, w stosownych przypadkach,
ich odtworzenie.

Sieç Natura 2000 obejmie specjalne obszary ochrony sklasyfikowane przez
Paƒstwa Cz∏onkowskie zgodnie z dyrektywà 79/409/EWG.

2. Ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie bierze udzia∏ w tworzeniu Natury 2000 pro-
porcjonalnie do wyst´powania na jego terytorium typów siedlisk przyrod-
niczych i siedlisk gatunków, o których mowa w ust. 1. W tym celu ka˝de
Paƒstwo Cz∏onkowskie wyznacza, zgodnie z art. 4, tereny stanowiàce spec-
jalne obszary ochrony przy uwzgl´dnieniu celów okreÊlonych w ust. 1.

3. Paƒstwa Cz∏onkowskie, w razie potrzeby, podejmujà starania w celu
poprawy ekologicznej spójnoÊci Natury 2000 poprzez zachowanie oraz, 
w stosownych przypadkach, rozwini´cie cech krajobrazu o du˝ym znacze-
niu dla dzikiej fauny i flory, jak to okreÊlono w art. 10.

Artyku∏ 4

1. Na podstawie kryteriów okreÊlonych w za∏àczniku III (etap 1) oraz sto-
sownych informacji naukowych ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie proponuje
wykaz terenów, wskazujàc, które typy siedlisk przyrodniczych z za∏àcznika
I i które gatunki z za∏àcznika II sà rodzime w odniesieniu do terytorium,
na którym tereny si´ znajdujà. W przypadku gatunków zwierzàt rozmiesz-
czonych na du˝ych obszarach, te tereny odpowiadajà miejscom w obr´bie
naturalnego zasi´gu tych gatunków, w których wyst´pujà fizyczne lub 
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biologiczne czynniki istotne dla ich ˝ycia i reprodukcji. W przypadku ga-
tunków wodnych, o zasi´gu obejmujàcym du˝e obszary, te tereny zostanà
zaproponowane tylko tam, gdzie istnieje dajàcy si´ jednoznacznie okreÊliç
obszar, na którym wyst´pujà fizyczne i biologiczne czynniki istotne dla ich
˝ycia i reprodukcji. W stosownych przypadkach Paƒstwa Cz∏onkowskie
proponujà przyj´cie wykazu terenów w Êwietle wyników nadzoru,
okreÊlonego w art. 11.

Niniejszy wykaz zostaje przekazany Komisji w ciàgu trzech lat od noty-
fikacji niniejszej dyrektywy, wraz z informacjà na temat ka˝dego terenu.
Taka informacja obejmuje map´ terenu, jego nazw´, lokalizacj´, wielkoÊç
oraz dane wynikajàce z zastosowania kryteriów wymienionych w za∏àcz-
niku III (etap I), przedstawione na formularzu okreÊlonym przez Komisj´
zgodnie z procedurà ustanowionà w art. 21.

2. Na podstawie kryteriów okreÊlonych w za∏àczniku III (etap 2) i w ramach
zarówno ka˝dego z pi´ciu regionów biogeograficznych wymienionych 
w art. 1 lit. c) ppkt iii), jak i ca∏ego terytorium okreÊlonego w art. 2 ust. 1,
Komisja, w porozumieniu z ka˝dym Paƒstwem Cz∏onkowskim, opracowuje
projekt wykazu terenów majàcych znaczenie dla Wspólnoty, oparty o wy-
kazy poszczególnych Paƒstw Cz∏onkowskich, wskazujàcy te tereny, które
utraci∏y jeden lub wi´cej typów siedlisk przyrodniczych albo jeden lub
wi´cej gatunków o znaczeniu priorytetowym.

Paƒstwa Cz∏onkowskie, w których tereny, obejmujàce jeden lub wi´cej
typów siedlisk przyrodniczych albo jeden lub wi´cej gatunków o znaczeniu
priorytetowym stanowià wi´cej ni˝ 5 % ich terytorium, mogà, w porozu-
mieniu z Komisjà, wystàpiç o bardziej elastyczne stosowanie kryteriów
wymienionych w za∏àczniku III (etap 2) przy wyborze wszystkich terenów
majàcych znaczenie dla Wspólnoty znajdujàcych si´ na ich terytorium.

Wykaz terenów wybranych jako tereny majàce znaczenie dla Wspólnoty,
okreÊlajàcy te spoÊród nich, które obejmujà jeden lub wi´cej typów sied-
lisk przyrodniczych albo jeden lub wi´cej gatunków o znaczeniu prioryte-
towym, zostaje przyj´ty przez Komisj´ zgodnie z procedurà okreÊlonà 
w art. 21.

3. Wykaz okreÊlony w ust. 2 sporzàdza si´ w ciàgu szeÊciu lat od notyfikacji
niniejszej dyrektywy.

4. Po zatwierdzeniu terenu majàcego znaczenie dla Wspólnoty zgodnie 
z procedurà okreÊlonà w ust. 2 zainteresowane Paƒstwa Cz∏onkowskie
mo˝liwie najszybciej, nie póêniej ni˝ w ciàgu szeÊciu lat, wyznaczajà ten
teren jako specjalny obszar ochrony, ustalajàc priorytetowe dzia∏ania 
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w Êwietle znaczenia tych terenów dla zachowania lub odtworzenia, we
w∏aÊciwym stanie ochrony, typu siedliska przyrodniczego wymienionego 
w za∏àczniku I lub gatunku wymienionego w za∏àczniku II, a tak˝e do
celów spójnoÊci Natury 2000 oraz w Êwietle zagro˝enia degradacjà lub
zniszczeniem, na które nara˝one sà te tereny.

5. Wraz z umieszczeniem terenu w wykazie okreÊlonym w ust. 2 akapit trzeci
podlega on przepisom art. 6 ust. 2, 3 i 4.

Artyku∏ 5

1. W wyjàtkowych przypadkach, gdy Komisja stwierdzi, ˝e krajowy wykaz, 
o którym mowa w art. 4 ust. 1, nie wymienia terenu, na którym znajduje
si´ typ siedliska przyrodniczego lub gatunek o znaczeniu priorytetowym
na podstawie stosownych, wiarygodnych informacji naukowych, a który
uwa˝a ona za istotny dla zachowania tego typu siedliska przyrodniczego 
o znaczeniu priorytetowym lub dla przetrwania tego gatunku o znaczeniu
priorytetowym, zainicjowana zostaje dwustronna procedura konsultacji
mi´dzy danym Paƒstwem Cz∏onkowskim a Komisjà, majàca na celu po-
równanie danych naukowych wykorzystywanych przez ka˝de z nich.

2. JeÊli z chwilà zakoƒczenia okresu konsultacji, nieprzekraczajàcego szeÊciu
miesi´cy, spór nie zostanie rozwiàzany, Komisja przekazuje Radzie wnio-
sek odnoszàcy si´ do wyboru terenu jako terenu majàcego znaczenie dla
Wspólnoty.

3. Rada, stanowiàc jednomyÊlnie, podejmuje decyzj´ w ciàgu trzech miesi´cy
od daty przed∏o˝enia wniosku.

4. W czasie konsultacji i oczekiwania na decyzj´ Rady dany teren podlega
przepisom art. 6 ust. 2.

Artyku∏ 6

1. Dla specjalnych obszarów ochrony Paƒstwa Cz∏onkowskie tworzà koniecz-
ne Êrodki ochronne obejmujàce, jeÊli zaistnieje taka potrzeba, odpowied-
nie plany zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych terenów bàdê
zintegrowane z innymi planami rozwoju oraz odpowiednie Êrodki usta-
wowe, administracyjne lub umowne, odpowiadajàce ekologicznym wyma-
ganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w za∏àczniku I, lub
gatunków, wymienionych w za∏àczniku II, ˝yjàcych na tych terenach.

2. Paƒstwa Cz∏onkowskie podejmujà odpowiednie dzia∏ania w celu unikni´cia
na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych
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i siedlisk gatunków, jak równie˝ w celu unikni´cia niepokojenia gatunków,
dla których zosta∏y wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie mo˝e
mieç znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy.

3. Ka˝dy plan lub przedsi´wzi´cie, które nie jest bezpoÊrednio zwiàzane lub
konieczne do zagospodarowania terenu, ale które mo˝e na nie w istotny
sposób oddzia∏ywaç, zarówno oddzielnie, jak i w po∏àczeniu z innymi
planami lub przedsi´wzi´ciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skut-
ków dla danego terenu z punktu widzenia za∏o˝eƒ jego ochrony. W Êwietle
wniosków wynikajàcych z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4
w∏aÊciwe w∏adze krajowe wyra˝ajà zgod´ na ten plan lub przedsi´wzi´cie
dopiero po upewnieniu si´, ˝e nie wp∏ynie on niekorzystnie na dany teren
oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii ca∏ego spo∏eczeƒstwa.

4. JeÊli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku
rozwiàzaƒ alternatywnych, plan lub przedsi´wzi´cie musi jednak zostaç
zrealizowane z powodów o charakterze zasadniczym wynikajàcych z nad-
rz´dnego interesu publicznego, w tym interesów majàcych charakter
spo∏eczny lub gospodarczy, Paƒstwo Cz∏onkowskie stosuje wszelkie Êrodki
kompensujàce konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójnoÊci Natury
2000. O przyj´tych Êrodkach kompensujàcych Paƒstwo Cz∏onkowskie
informuje Komisj´.

Je˝eli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamiesz-
ka∏y przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, jedyne wzgl´dy, na które
mo˝na si´ powo∏aç, to wzgl´dy odnoszàce si´ do zdrowia ludzkiego lub
bezpieczeƒstwa publicznego, korzystnych skutków o podstawowym zna-
czeniu dla Êrodowiska lub, po wyra˝eniu opinii przez Komisj´, innych po-
wodów o charakterze zasadniczym wynikajàcych z nadrz´dnego interesu
publicznego.

Artyku∏ 7

Obowiàzki wynikajàce z art. 6 ust. 2, 3 i 4 niniejszej dyrektywy zast´pujà
wszelkie obowiàzki wynikajàce z art. 4 ust. 4 zdanie pierwsze dyrektywy
79/409/EWG w odniesieniu do obszarów sklasyfikowanych zgodnie z art. 4
ust. 1 tej dyrektywy lub uznanych w podobny sposób na mocy art. 4 ust. 2,
poczynajàc od daty wykonania niniejszej dyrektywy albo od daty klasyfikacji
lub uznania przez Paƒstwo Cz∏onkowskie na mocy dyrektywy 79/409/EWG,
gdy ta ostatnia data jest póêniejsza.
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Artyku∏ 8

1. Równolegle z projektami dotyczàcymi terenów kwalifikujàcych si´ do wy-
znaczenia jako specjalne obszary ochrony, na których wyst´pujà typy
siedlisk przyrodniczych i/lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, Paƒstwa
Cz∏onkowskie przesy∏ajà Komisji, w stosownych przypadkach, swoje pre-
liminarze odnoszàce si´ do wspó∏finansowania przez Wspólnot´, uznawa-
nego przez nie za konieczne, aby mog∏y wype∏niç swoje obowiàzki zgodnie
z art. 6 ust. 1.

2. Komisja w porozumieniu z ka˝dym zainteresowanym Paƒstwem Cz∏on-
kowskim okreÊla dla terenów majàcych znaczenie dla Wspólnoty, w odnie-
sieniu do których Paƒstwo Cz∏onkowskie ubiega si´ o wspó∏finansowanie,
Êrodki konieczne do zachowania lub odtworzenia typów siedlisk przyrod-
niczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym wyst´pujàcych na tych tere-
nach we w∏aÊciwym stanie ochrony, a tak˝e ca∏kowite koszty tych Êrodków.

3. Komisja w porozumieniu z zainteresowanymi Paƒstwami Cz∏onkowskimi
szacuje zakres finansowania, w tym wspó∏finansowania, koniecznego do
realizacji Êrodków, okreÊlonych w ust. 2, mi´dzy innymi uwzgl´dniajàc
skupienie na terytorium Paƒstwa Cz∏onkowskiego typów siedlisk przyrod-
niczych i/lub gatunków o znaczeniu priorytetowym oraz wzgl´dnych
obcià˝eƒ, które pociàgajà za sobà wymagane Êrodki.

4. Zgodnie z ocenà, okreÊlonà w ust. 2 i 3, bioràc pod uwag´ dost´pne êród∏a
finansowania na mocy w∏aÊciwych instrumentów Wspólnoty i zgodnie 
z procedurà ustanowionà w art. 21, Komisja przyjmuje traktowany priory-
tetowo ramowy program Êrodków dotyczàcy wspó∏finansowania, które na-
le˝y podjàç z chwilà, gdy teren zostanie wyznaczony na mocy art. 4 ust. 4.

5. Ârodki, które nie zosta∏y w∏àczone do ramowego programu ze wzgl´du na
brak wystarczajàcych zasobów oraz te w∏àczone do wspomnianego po-
wy˝ej ramowego programu, które jednak nie otrzyma∏y koniecznego wspó∏-
finansowania lub by∏y tylko cz´Êciowo dofinansowane, zostajà ponownie
rozpatrzone, zgodnie z procedurà ustanowionà w art. 21, w kontekÊcie
przeprowadzanego co dwa lata przeglàdu ramowego programu Êrodków 
i mogà, w okresie oczekiwania na taki przeglàd, zostaç odroczone przez
Paƒstwa Cz∏onkowskie. Ten przeglàd uwzgl´dnia, w stosownych przypad-
kach, nowà sytuacj´ danego terenu.

6. Na obszarach, gdzie Êrodki zale˝ne od wspó∏finansowania zosta∏y odro-
czone, Paƒstwa Cz∏onkowskie powstrzymujà si´ od stosowania nowych
Êrodków, które mogà spowodowaç pogorszenie stanu tych obszarów.
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Artyku∏ 9

Komisja, stanowiàc zgodnie z procedurà ustanowionà w art. 21, okresowo
dokonuje przeglàdu przyczyniania si´ sieci Natura 2000 do osiàgni´cia celów,
okreÊlonych w art. 2 i 3. W tym kontekÊcie mo˝e byç rozwa˝one zdeklasy-
fikowanie specjalnego obszaru ochrony, tam gdzie jest to uzasadnione natural-
nymi zmianami stwierdzonymi w wyniku nadzoru przewidzianego w art. 11.

Artyku∏ 10

Paƒstwa Cz∏onkowskie, planujàc zagospodarowanie terenów i formu∏ujàc
polityk´ rozwoju, w szczególnoÊci majàc na wzgl´dzie popraw´ ekologicznej
spójnoÊci sieci Natura 2000, dà˝à tam, gdzie uznajà to za konieczne, do po-
budzania zagospodarowywania elementów krajobrazu, które majà du˝e zna-
czenie dla dzikiej fauny i flory.

Sà to elementy, które ze wzgl´du na swà liniowà lub ciàg∏à struktur´ (takie
jak rzeki i ich brzegi albo tradycyjne systemy oznaczania granic terenu) bàdê
pe∏nionà funkcj´ ostoi (takie jak stawy lub niewielkie lasy) sà istotne dla
migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej dzikich gatunków.

Artyku∏ 11

Paƒstwa Cz∏onkowskie prowadzà nadzór nad stanem ochrony siedlisk przy-
rodniczych i gatunków, o których mowa w art. 2, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym.

Ochrona gatunków

Artyku∏ 12

1. Paƒstwa Cz∏onkowskie podejmà wymagane Êrodki w celu ustanowienia
systemu Êcis∏ej ochrony gatunków zwierzàt wymienionych w za∏àczniku IV
lit. a) w ich naturalnym zasi´gu, zakazujàce:

a) jakichkolwiek form celowego chwytania lub zabijania okazów tych
gatunków dziko wyst´pujàcych

b) celowego niepokojenia tych gatunków, w szczególnoÊci podczas okresu
rozrodu, wychowu m∏odych, snu zimowego i migracji
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c) celowego niszczenia lub wybierania jaj

d) pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku.

2. W odniesieniu do tych gatunków Paƒstwa Cz∏onkowskie wprowadzajà
zakaz przetrzymywania, transportu, sprzeda˝y lub wymiany oraz oferowa-
nia do sprzeda˝y lub wymiany okazów pozyskanych ze stanu dzikiego, 
z wyjàtkiem tych pozyskanych legalnie przed wprowadzeniem w ˝ycie
niniejszej dyrektywy.

3. Zakazy przewidziane w ust. 1 lit. a) i b) i w ust. 2 odnoszà si´ do wszyst-
kich etapów ˝ycia tych zwierzàt, do których stosuje si´ niniejszy artyku∏.

4. Paƒstwa Cz∏onkowskie ustanawiajà system monitorowania przypadkowego
chwytania lub zabijania gatunków zwierzàt wymienionych w za∏àczniku IV
lit. a). W Êwietle zebranych informacji Paƒstwa Cz∏onkowskie podejmujà
dalsze badania lub Êrodki ochronne, wymagane w celu zapewnienia, aby
przypadkowe chwytanie i zabijanie nie mia∏o znacznego negatywnego
wp∏ywu na te gatunki.

Artyku∏ 13

1. Paƒstwa Cz∏onkowskie podejmujà wymagane Êrodki w celu ustanowienia
systemu Êcis∏ej ochrony gatunków roÊlin, wymienionych w za∏àczniku IV
lit. b), zakazujàce:

a) celowego zrywania, zbierania, Êcinania, wyrywania lub niszczenia roÊlin
tych gatunków w ich naturalnym zasi´gu, dziko wyst´pujàcych;

b) przetrzymywania, transportu, sprzeda˝y lub wymiany oraz oferowania
do sprzeda˝y lub wymiany okazów tych gatunków pozyskanych ze stanu
dzikiego, z wyjàtkiem okazów pozyskanych legalnie przed wprowadze-
niem w ˝ycie niniejszej dyrektywy.

2. Zakazy okreÊlone w ust. 1 lit. a) i b) odnoszà si´ do wszystkich stadiów bio-
logicznego cyklu roÊlin, do których stosuje si´ niniejszy artyku∏.

Artyku∏ 14

1. JeÊli w Êwietle nadzoru przewidzianego w art. 11 Paƒstwa Cz∏onkowskie
uznajà to za konieczne, podejmujà one Êrodki w celu zapewnienia, aby
pozyskanie ze stanu dzikiego okazów gatunków dzikiej fauny i flory,
wymienionych w za∏àczniku V, a tak˝e ich eksploatacja, by∏o zgodne z ich
zachowaniem we w∏aÊciwym stanie ochrony.
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2. Tam, gdzie takie Êrodki sà uznane za niezb´dne, obejmujà one kontynuacj´
nadzoru przewidzianego w art. 11. Takie Êrodki mogà tak˝e obejmowaç 
w szczególnoÊci:

– regulacje dotyczàce dost´pu do niektórych w∏asnoÊci,

– czasowy lub lokalny zakaz pozyskiwania okazów dziko wyst´pujàcych 
i eksploatacji niektórych populacji,

– regulacje dotyczàce okresów i/lub metod pozyskiwania okazów,

– stosowanie, gdy okazy sà pozyskiwane, zasad polowania i zasad po∏owu
ryb, które uwzgl´dniajà ochron´ takich populacji,

– ustanowienie systemu zezwoleƒ na pozyskiwanie okazów lub systemu
limitów,

– regulacje dotyczàce nabywania okazów, ich sprzeda˝y, oferowania do
sprzeda˝y, przetrzymywania w celu sprzeda˝y lub transportu w celu
sprzeda˝y,

– hodowl´ gatunków zwierzàt w niewoli oraz sztuczne rozmna˝anie
gatunków roÊlin, w ÊciÊle kontrolowanych warunkach, w celu zmniej-
szenia pozyskiwania okazów gatunków dziko wyst´pujàcych,

– ocen´ skutków przyj´tych Êrodków.

Artyku∏ 15

W odniesieniu do chwytania lub zabijania gatunków dzikiej fauny, wymie-
nionych w za∏àczniku V lit. a) oraz w przypadkach gdy zgodnie z art. 16 stoso-
wane sà odst´pstwa w zakresie pozyskiwania, chwytania lub zabijania gatunków
wymienionych w za∏àczniku IV lit. a) Paƒstwa Cz∏onkowskie wprowadzajà
zakaz u˝ywania wszelkich Êrodków mogàcych spowodowaç lokalny zanik lub
powa˝ne zaburzenie populacji tych gatunków, w szczególnoÊci:

a) u˝ywania Êrodków chwytania i zabijania, wymienionych w za∏àczniku VI
lit. a);

b) wszelkich form chwytania lub zabijania ze Êrodków transportu okreÊlo-
nych w za∏àczniku VI lit. b).

Artyku∏ 16

1. Pod warunkiem ˝e nie ma zadowalajàcej alternatywy i ˝e odst´pstwo nie
jest szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków we w∏aÊciwym
stanie ochrony w ich naturalnym zasi´gu, Paƒstwa Cz∏onkowskie mogà
wprowadziç odst´pstwa od przepisów art. 12, 13, 14 i 15 lit. a) i b):
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a) w interesie ochrony dzikiej fauny i flory oraz ochrony siedlisk przyrod-
niczych;

b) aby zapobiec powa˝nym szkodom, w szczególnoÊci w odniesieniu do
upraw, zwierzàt gospodarskich, lasów, po∏owów ryb, wód oraz innych
rodzajów w∏asnoÊci;

c) w interesie zdrowia i bezpieczeƒstwa publicznego lub z innych powo-
dów o charakterze zasadniczym wynikajàcych z nadrz´dnego interesu
publicznego, w tym z powodów o charakterze spo∏ecznym lub gospo-
darczym oraz powodów zwiàzanych z korzystnymi skutkami o podsta-
wowym znaczeniu dla Êrodowiska;

d) do celów zwiàzanych z badaniami i edukacjà, z odbudowà populacji 
i ponownym wprowadzeniem okreÊlonych gatunków oraz dla koniecz-
nych do tych celów dzia∏aƒ reprodukcyjnych, w∏àczajàc w to sztuczne
rozmna˝anie roÊlin;

e) aby umo˝liwiç, w ÊciÊle nadzorowanych warunkach, w sposób wybiórczy
i w ograniczonym stopniu, pozyskiwanie lub przetrzymywanie niektó-
rych okazów gatunków wymienionych w za∏àczniku IV, w ograniczonej
liczbie okreÊlonej przez w∏aÊciwe w∏adze krajowe.

2. Paƒstwa Cz∏onkowskie co dwa lata przesy∏ajà Komisji, w formie ustalonej
przez komitet, sprawozdanie na temat odst´pstw stosowanych na mocy
ust. 1. Komisja wydaje swojà opini´ na temat tych odst´pstw w maksymal-
nym terminie 12 miesi´cy od otrzymania sprawozdania i przedstawia jà
komitetowi.

3. W sprawozdaniach podaje si´:

a) gatunki, które podlegajà odst´pstwom i powód odst´pstwa, w tym
charakter zagro˝enia, w stosownych przypadkach, wraz z odniesieniem
do odrzuconych rozwiàzaƒ alternatywnych i wykorzystanych danych
naukowych;

b) Êrodki, przyrzàdy lub metody chwytania bàdê zabijania gatunków zwie-
rzàt, na które wydano pozwolenie oraz powody ich wykorzystania;

c) okolicznoÊci wskazujàce, kiedy i gdzie dopuszczono takie odst´pstwa;

d) organ upowa˝niony do oÊwiadczania i sprawdzania, czy wymagane wa-
runki sà spe∏nione oraz decydowania, które Êrodki, przyrzàdy lub me-
tody mogà byç stosowane, w jakich granicach i przez jakie jednostki, 
a tak˝e kto ma wykonaç dane zadanie;

e) stosowane Êrodki nadzoru oraz uzyskane wyniki.
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Informacja

Artyku∏ 17

1. Co szeÊç lat od daty zakoƒczenia okresu ustanowionego w art. 23 Paƒstwa
Cz∏onkowskie opracowujà sprawozdanie na temat wykonania Êrodków
podj´tych na podstawie niniejszej dyrektywy. Takie sprawozdanie obejmu-
je w szczególnoÊci informacje dotyczàce Êrodków ochrony przewidzianych
w art. 6 ust. 1 oraz ocen´ ich wp∏ywu na stan ochrony typów siedlisk przy-
rodniczych z za∏àcznika I i gatunków z za∏àcznika II, a tak˝e g∏ówne wyniki
nadzoru okreÊlonego w art. 11. Sprawozdanie, w formie ustalonej przez
komitet, jest przekazywane Komisji i udost´pniane spo∏eczeƒstwu.

2. Komisja przygotowuje zbiorcze sprawozdanie na podstawie sprawozdaƒ
okreÊlonych w ust. 1. To sprawozdanie zawiera odpowiednià ocen´ osiàg-
ni´tego post´pu, w szczególnoÊci przyczyniania si´ Natury 2000 do osiàg-
ni´cia celów ustanowionych w art. 3. Projekt cz´Êci sprawozdania, obejmujàcy
informacje dostarczone przez Paƒstwo Cz∏onkowskie, jest przekazywany
danemu Paƒstwu Cz∏onkowskiemu do weryfikacji. Po przed∏o˝eniu komi-
tetowi ostateczna wersja sprawozdania zostaje opublikowana przez Komisj ,́
nie póêniej ni˝ w dwa lata po otrzymaniu sprawozdaƒ okreÊlonych w ust. 1
i zostaje przekazana Paƒstwom Cz∏onkowskim, Parlamentowi Europej-
skiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Spo∏ecznemu.

3. Paƒstwa Cz∏onkowskie mogà oznaczyç obszary wyznaczone na mocy niniej-
szej dyrektywy za pomocà og∏oszeƒ Wspólnoty opracowanych w tym celu
przez komitet.

Badania

Artyku∏ 18

1. Paƒstwa Cz∏onkowskie i Komisja wspierajà konieczne badania i prace
naukowe, majàc na wzgl´dzie cele ustanowione w art. 2 oraz obowiàzki
przewidziane w art. 11. Prowadzà one wymian´ informacji do celów
w∏aÊciwej koordynacji badaƒ przeprowadzanych na poziomie Paƒstwa
Cz∏onkowskiego i Wspólnoty.

2. Szczególnà uwag´ zwraca si´ na prace naukowe konieczne do wykonania
art. 4 i 10 oraz wspiera si´ transgraniczne badania prowadzone w ramach
wspó∏pracy mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi.
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Procedura zmiany za∏àczników

Artyku∏ 19
Zmiany konieczne do dostosowania za∏àczników I, II, III, V i VI do post´pu
naukowo-technicznego sà przyjmowane przez Rad´, stanowiàcà wi´kszoÊcià
kwalifikowanà, na wniosek Komisji.

Zmiany konieczne do dostosowania za∏àcznika IV do post´pu naukowo-tech-
nicznego sà przyjmowane przez Rad´ stanowiàcà jednomyÊlnie, na wniosek
Komisji.

Komitet

Artyku∏ 20

Komisja wspierana jest przez komitet sk∏adajàcy si´ z przedstawicieli Paƒstw
Cz∏onkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.

Artyku∏ 21

1. Przedstawiciel Komisji przedk∏ada komitetowi projekt Êrodków, które
nale˝y podjàç. Komitet wydaje swojà opini´ o projekcie w terminie, jaki
przewodniczàcy mo˝e ustanowiç w zale˝noÊci od pilnoÊci sprawy. Opinia
jest wydawana wi´kszoÊcià ustanowionà w art. 148 ust. 2 Traktatu dla
decyzji, które Rada zobowiàzana jest przyjàç na wniosek Komisji. G∏osy
przedstawicieli Paƒstw Cz∏onkowskich w komitecie wa˝one sà w sposób
okreÊlony w wymienionym artykule. Przewodniczàcy nie bierze udzia∏u 
w g∏osowaniu.

2. Komisja przyjmuje przewidziane Êrodki, je˝eli sà one zgodne z opinià
komitetu.

Je˝eli przewidziane Êrodki nie sà zgodne z opinià komitetu lub w przypadku
braku opinii Komisja niezw∏ocznie przedk∏ada Radzie wniosek dotyczàcy
Êrodków, jakie nale˝y podjàç. Rada stanowi wi´kszoÊcià kwalifikowanà.

Je˝eli po up∏ywie trzech miesi´cy od daty przed∏o˝enia wniosku Rada nie
podejmie decyzji, Komisja przyjmuje proponowane Êrodki.
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Przepisy uzupe∏niajàce

Artyku∏ 22

W wykonaniu przepisów niniejszej dyrektywy Paƒstwa Cz∏onkowskie:

a) badajà celowoÊç ponownego wprowadzenia gatunków z za∏àcznika IV,
rodzimych na ich terytorium, co mo˝e si´ przyczyniç do ich ochrony, pod
warunkiem ˝e badanie, uwzgl´dniajàce równie˝ doÊwiadczenie zdobyte 
w innych Paƒstwach Cz∏onkowskich i gdziekolwiek indziej, wykaza∏o, ˝e
takie ponowne wprowadzenie przyczynia si´ skutecznie do przywrócenia
tych gatunków we w∏aÊciwym stanie ochrony oraz ˝e ma miejsce dopiero po
przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji z zainteresowanà spo∏ecznoÊcià;

b) zapewniajà, aby celowe wprowadzenie do stanu dzikiego dowolnego ga-
tunku, który nie jest rodzimy na ich terytorium by∏o uregulowane w taki
sposób, by nie zaszkodziç siedliskom przyrodniczym w obr´bie ich natu-
ralnego zasi´gu lub dzikiej rodzimej faunie i florze oraz, jeÊli uznajà to za
konieczne, wprowadzajà zakaz takiego wprowadzenia. Otrzymane wyniki
oceny zostajà przekazane do wiadomoÊci komitetu;

c) wspierajà edukacj´ i ogólne informacje na temat potrzeby ochrony gatun-
ków dzikiej fauny i flory oraz ochrony ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych.

Przepisy koƒcowe

Artyku∏ 23

1. Paƒstwa Cz∏onkowskie wprowadzà w ˝ycie przepisy ustawowe, wykonaw-
cze i administracyjne niezb´dne do wykonania niniejszej dyrektywy w ter-
minie dwóch lat od jej opublikowania. Niezw∏ocznie powiadomià o tym
Komisj´.

2. Przepisy przyj´te przez Paƒstwa Cz∏onkowskie zawierajà odniesienie do
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urz´dowej pub-
likacji. Metody dokonywania takiego odniesienia okreÊlane sà przez
Paƒstwa Cz∏onkowskie.

3. Paƒstwa Cz∏onkowskie przeka˝à Komisji teksty podstawowych przepisów
prawa krajowego, przyj´tych w dziedzinach obj´tych niniejszà dyrektywà.
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Artyku∏ 24

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Paƒstw Cz∏onkowskich.

Sporzàdzono w Brukseli, dnia 21 maja 1992 r.
W imieniu Rady
Arlindo Marques Cunha
Przewodniczàcy

[1] Dz.U. C 247 z 21.9.1988, str. 3oraz Dz.U C 195 z 3.8.1990, str. 1.

[2] Dz.U. C 75 z 20.3.1991, str. 12.

[3] Dz.U. C 31 z 6.2.1991, str. 25.

[4] Dz.U. C 328 z 7.12.1987, str. 1.

[5] Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywà
91/244/EWG (Dz.U. L 115 z 8.5.1991, str. 41).

ZA¸ÑCZNIK I

TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WA˚NYCH DLA WSPÓL-
NOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJAL-
NYCH OBSZARÓW OCHRONY

ZA¸ÑCZNIK II

GATUNKI ROÂLIN I ZWIERZÑT WA˚NE DLA WSPÓLNOTY,
KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH
OBSZARÓW OCHRONY

ZA¸ÑCZNIK III

KRYTERIA WYBORU TERENÓW KWALIFIKUJÑCYCH SI¢ DO
OKREÂLENIA JAKO TERENY MAJÑCE ZNACZENIE DLA WSPÓL-
NOTY I WYZNACZENIA JAKO SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

ZA¸ÑCZNIK IV

GATUNKI ROÂLIN I ZWIERZÑT WA˚NYCH DLA WSPÓLNOTY,
KTÓRE WYMAGAJÑ ÂCIS¸EJ OCHRONY
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ZA¸ÑCZNIK V

GATUNKI ZWIERZÑT I ROÂLIN WA˚NYCH DLA WSPÓLNOTY,
KTÓRYCH POZYSKIWANIE ZE STANU DZIKIEGO I EKSPLOATACJA
MO˚E PODLEGAå DZIA¸ANIOM W ZAKRESIE ZARZÑDZANIA

ZA¸ÑCZNIK VI

ZABRONIONE METODY I ÂRODKI CHWYTANIA I ZABIJANIA
ORAZ ÂRODKI TRANSPORTU

[Teksty za∏àczników dost´pne sà na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-
UriServ.do?uri=OJ:L:1992:206:0007:006:PL:HTML]
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(wersja ujednolicona)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzgl´dniajàc Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà, w szczególnoÊci
jego art. 175 ust. 1,
uwzgl´dniajàc wniosek Komisji,
uwzgl´dniajàc opini´ Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego [1],
stanowiàc zgodnie z procedurà okreÊlonà w art. 251 Traktatu [2],
a tak˝e majàc na uwadze, co nast´puje:

(1) Dyrektywa 79/409/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 kwiet-
nia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa [3] zosta∏a kilkakrotnie
znaczàco zmieniona [4]. Dla zapewnienia jasnoÊci i zrozumia∏oÊci powinna
zostaç ujednolicona.

(2) Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 lipca 2002 r. ustanawiajàca szósty wspólnotowy program dzia∏aƒ w zakresie
Êrodowiska naturalnego [5] wzywa do podj´cia szczególnych dzia∏aƒ na rzecz
ró˝norodnoÊci biologicznej, w tym ochrony ptactwa i jego siedlisk naturalnych.

(3) LiczebnoÊç populacji wielu gatunków dzikiego ptactwa, wyst´pujàcych
naturalnie na europejskim terytorium paƒstw cz∏onkowskich, zmniejsza si´ 
w niektórych przypadkach w bardzo szybkim tempie, co stanowi powa˝ne
zagro˝enie dla ochrony Êrodowiska naturalnego, w szczególnoÊci dla jego
równowagi biologicznej.

(4) Gatunki dzikiego ptactwa wyst´pujàce naturalnie na europejskim teryto-
rium paƒstw cz∏onkowskich to g∏ównie gatunki w´drowne. Gatunki te stanowià
wspólne dziedzictwo, a skuteczna ochrona ptactwa jest zwykle transgranicznym
problemem dotyczàcym Êrodowiska, który wymaga wspólnej odpowiedzialnoÊci.
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(5) Ochrona gatunków dzikiego ptactwa, wyst´pujàcych naturalnie na euro-
pejskim terytorium paƒstw cz∏onkowskich, jest konieczna do osiàgni´cia celów
Wspólnoty w zakresie poprawy warunków ˝ycia i zrównowa˝onego rozwoju.

(6) Ârodki, jakie nale˝y podjàç, muszà mieç zastosowanie do ró˝nych czyn-
ników, które mogà wp∏ywaç na liczebnoÊç ptactwa, mianowicie skutków dzia-
∏alnoÊci cz∏owieka, w szczególnoÊci niszczenia i zanieczyszczania ich natural-
nych siedlisk, chwytania i zabijania ptactwa przez cz∏owieka oraz handlu
b´dàcego rezultatem takich praktyk, a restrykcyjnoÊç tych Êrodków powinna
byç dostosowana do warunków, w jakich znajdujà si´ ró˝ne gatunki w ramach
polityki ich ochrony.

(7) Ochrona ma na celu d∏ugoterminowe gospodarowanie i ochron´ zasobów
naturalnych, b´dàcych integralnà cz´Êcià dziedzictwa narodów Europy.
Umo˝liwia to kontrolowanie zasobów naturalnych i reguluje ich wykorzys-
tanie na podstawie Êrodków niezb´dnych do zachowania oraz dostosowania
naturalnej równowagi mi´dzy gatunkami, na tyle, na ile jest to racjonalnie
mo˝liwe.

(8) Ochrona, zachowanie lub odtworzenie wystarczajàcej ró˝norodnoÊci 
i obszaru naturalnych siedlisk ma istotne znaczenie dla ochrony wszystkich
gatunków ptactwa. Niektóre gatunki ptactwa powinny podlegaç szczególnym
Êrodkom ochrony dotyczàcym ich naturalnych siedlisk w celu zapewnienia ich
przetrwania i reprodukcji na obszarze ich wyst´powania. Ârodki te powinny
uwzgl´dniaç równie˝ gatunki w´drowne oraz byç skoordynowane w celu
zapewnienia spójnej ca∏oÊci.

(9) Aby interesy handlowe nie wywiera∏y ewentualnego szkodliwego wp∏ywu
na poziomy eksploatacji, konieczne jest wprowadzenie powszechnego zakazu
obrotu oraz ograniczenie wszelkich odst´pstw od tego zakazu tylko do gatun-
ków, których status biologiczny na to pozwala, majàc na uwadze specyficzne
warunki panujàce w ró˝nych regionach.

(10) Uwzgl´dniajàc wysoki poziom populacji, rozmieszczenie geograficzne
oraz wskaênik reprodukcji w ca∏ej Wspólnocie, dopuszczalne jest polowanie
na niektóre gatunki, co stanowi dopuszczalnà ich eksploatacj´, o ile okreÊ-
lone i przestrzegane sà pewne ograniczenia i polowania takie nie zagra˝ajà
zachowaniu populacji tych gatunków na zadowalajàcym poziomie.
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(11) Nale˝y zakazaç ró˝nych Êrodków, urzàdzeƒ lub metod nieselektywnego
lub prowadzonego na du˝à skal´ chwytania lub zabijania oraz zakazaç
polowania z wykorzystaniem pewnych rodzajów transportu, z uwagi na nad-
mierny wp∏yw, jaki one wywierajà lub mogà wywieraç na liczebnoÊç gatun-
ków, o których mowa.

(12) Z uwagi na znaczenie niektórych szczególnych sytuacji nale˝y wpro-
wadziç mo˝liwoÊç odst´pstw na okreÊlonych warunkach oraz z zastrze˝eniem
ich monitorowania przez Komisj´.

(13) Ochrona ptactwa, w szczególnoÊci gatunków w´drownych, nadal stanowi
problem, który wymaga przeprowadzenia badaƒ naukowych. Badania te
umo˝liwià dokonanie oceny efektywnoÊci podejmowanych Êrodków.

(14) Nale˝y do∏o˝yç staraƒ, po konsultacji z Komisjà, aby oceniç, czy ewen-
tualne wprowadzanie gatunków dzikiego ptactwa niewyst´pujàcych natural-
nie na europejskim terytorium paƒstw cz∏onkowskich nie spowoduje szkód
dla miejscowej flory i fauny.

(15) Co trzy lata Komisja b´dzie opracowywaç i przekazywaç paƒstwom
cz∏onkowskim zbiorcze sprawozdanie oparte na informacjach dostarczanych
przez paƒstwa cz∏onkowskie na temat stosowania przepisów krajowych wpro-
wadzonych na mocy niniejszej dyrektywy.

(16) Ârodki niezb´dne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostaç
przyj´te zgodnie z decyzjà Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.
ustanawiajàcà warunki wykonywania uprawnieƒ wykonawczych przyznanych
Komisji [6].

(17) Komisja powinna zostaç w szczególnoÊci upowa˝niona do zmiany nie-
których za∏àczników w zwiàzku z post´pem naukowo-technicznym. Poniewa˝
Êrodki te majà zasi´g ogólny i majà na celu zmian´ elementów innych ni˝
istotne niniejszej dyrektywy, muszà one zostaç przyj´te zgodnie z procedurà
regulacyjnà po∏àczonà z kontrolà okreÊlonà w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(18) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszaç zobowiàzaƒ paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do terminów transpozycji do prawa krajo-
wego dyrektyw okreÊlonych w za∏àczniku VI cz´Êç B,

PRZYJMUJÑ NINIEJSZÑ DYREKTYW¢:
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Artyku∏ 1

1. Niniejsza dyrektywa odnosi si´ do ochrony wszystkich gatunków ptactwa
wyst´pujàcych naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium paƒstw
cz∏onkowskich, do którego stosuje si´ Traktat. Ma ona na celu ochron´
tych gatunków, gospodarowanie nimi oraz ich kontrol´ i ustanawia regu∏y
ich eksploatacji.

2. Niniejszà dyrektyw´ stosuje si´ do ptactwa, jego jaj, gniazd i naturalnych
siedlisk.

Artyku∏ 2

Paƒstwa cz∏onkowskie podejmujà wszelkie niezb´dne Êrodki w celu zachowa-
nia populacji gatunków okreÊlonych w art. 1 na poziomie, który odpowiada 
w szczególnoÊci wymogom ekologicznym, naukowym i kulturowym, majàc na
uwadze wymogi ekonomiczne i rekreacyjne lub w celu dostosowania popu-
lacji tych gatunków do tego poziomu.

Artyku∏ 3

1. W Êwietle wymogów okreÊlonych w art. 2, paƒstwa cz∏onkowskie podej-
mujà wszelkie niezb´dne Êrodki w celu ochrony, zachowania lub przy-
wrócenia wystarczajàcej ró˝norodnoÊci i obszaru naturalnych siedlisk
wszystkich gatunków ptactwa, okreÊlonych w art. 1.

2. Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk obej-
muje przede wszystkim nast´pujàce Êrodki:

a) stworzenie obszarów ochrony;

b) utrzymanie i gospodarowanie, zgodnie z potrzebami ekologicznymi
naturalnych siedlisk w ramach stref ochronnych i poza nimi;

c) przywracanie zniszczonych biotopów;

d) tworzenie biotopów.

Artyku∏ 4

1. Gatunki wymienione w za∏àczniku I podlegajà specjalnym Êrodkom
ochrony dotyczàcym ich naturalnego siedliska w celu zapewnienia im
przetrwania oraz reprodukcji na obszarze ich wyst´powania.

W zwiàzku z powy˝szym uwzgl´dnia si´:
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a) gatunki zagro˝one wygini´ciem;

b) gatunki podatne na szczególne zmiany w ich naturalnym siedlisku;

c) gatunki uznane za rzadkie z uwagi na niewielkie populacje lub ograni-
czone lokalne wyst´powanie;

d) inne gatunki wymagajàce szczególnej uwagi ze wzgl´du na specyficzny
charakter ich naturalnego siedliska.

Tendencje i wahania w poziomach populacji sà uwzgl´dniane przy do-
konywaniu oceny.

Paƒstwa cz∏onkowskie dokonujà klasyfikacji przede wszystkim najbardziej
odpowiednich obszarów pod wzgl´dem liczby i powierzchni jako obszarów
specjalnej ochrony dla zachowania tych gatunków, z uwzgl´dnieniem
wymogów ich ochrony w ramach morskiego i làdowego obszaru geogra-
ficznego, do którego niniejsza dyrektywa ma zastosowanie.

2. Paƒstwa cz∏onkowskie podejmujà podobne Êrodki w odniesieniu do regu-
larnie wyst´pujàcych gatunków w´drownych niewymienionych w za∏àcz-
niku I, majàc na uwadze potrzeb´ ich ochrony w ramach morskiego 
i làdowego obszaru geograficznego, do którego niniejsza dyrektywa ma
zastosowanie, w odniesieniu do obszarów ich wyl´gu, pierzenia i zimowa-
nia oraz miejsc postoju wzd∏u˝ ich tras migracji. W tym celu paƒstwa
cz∏onkowskie zwracajà szczególnà uwag´ na ochron´ terenów podmok-
∏ych, w szczególnoÊci tych o znaczeniu mi´dzynarodowym.

3. Paƒstwa cz∏onkowskie przekazujà Komisji wszelkie stosowne informacje,
tak aby mog∏a ona podjàç odpowiednie inicjatywy w celu koordynacji
koniecznej dla zapewnienia, aby obszary okreÊlone w ust. 1 i 2 stanowi∏y
spójnà ca∏oÊç, która spe∏nia wymogi ochrony tych gatunków w ramach
morskiego i làdowego obszaru geograficznego, do którego niniejsza
dyrektywa ma zastosowanie.

4. W odniesieniu do obszarów ochrony, okreÊlonych w ust. 1 i 2, paƒstwa
cz∏onkowskie podejmujà w∏aÊciwe kroki w celu unikni´cia powstawania
zanieczyszczenia lub pogorszenia warunków naturalnych siedlisk lub jakich-
kolwiek zak∏óceƒ wp∏ywajàcych na ptactwo, o ile majà one znaczenie 
w odniesieniu do celów niniejszego artyku∏u. Paƒstwa cz∏onkowskie dà˝à
równie˝ do unikni´cia powstawania zanieczyszczenia lub pogorszenia
warunków naturalnych siedlisk poza tymi obszarami ochrony.
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Artyku∏ 5

Bez uszczerbku dla art. 7 i 9, paƒstwa cz∏onkowskie podejmujà niezb´dne
Êrodki w celu ustanowienia powszechnego systemu ochrony dla wszystkich
gatunków ptactwa, okreÊlonych w art. 1, zabraniajàcego w szczególnoÊci:

a) umyÊlnego zabijania lub chwytania jakimikolwiek metodami;

b) umyÊlnego niszczenia lub uszkadzania ich gniazd i jaj lub usuwania ich
gniazd;

c) wybierania ich jaj dziko wyst´pujàcych oraz zatrzymania tych jaj, nawet
gdy sà puste;

d) umyÊlnego p∏oszenia tych ptaków, szczególnie w okresie l´gowym i wy-
chowu m∏odych, jeÊli mog∏oby to mieç znaczenie w odniesieniu do celów
niniejszej dyrektywy;

e) przetrzymywania ptactwa nale˝àcego do gatunków, na które polowanie 
i których chwytanie jest zabronione.

Artyku∏ 6

1. Bez uszczerbku dla ust. 2 i 3, paƒstwa cz∏onkowskie zakazujà w przypadku
wszystkich gatunków ptactwa, okreÊlonych w art. 1, sprzeda˝y, transportu
w celu sprzeda˝y, przetrzymywania w celu sprzeda˝y oraz oferowania do
sprzeda˝y ˝ywych lub martwych ptaków, jak równie˝ wszelkich ∏atwo
rozpoznawalnych cz´Êci lub produktów uzyskanych z tych ptaków.

2. Dzia∏alnoÊç okreÊlona w ust. 1 nie jest zabroniona w odniesieniu do
gatunków wymienionych w za∏àczniku III cz´Êç A, pod warunkiem ˝e
ptaki zosta∏y legalnie zabite lub schwytane, lub nabyte w inny legalny
sposób.

3. Paƒstwa cz∏onkowskie mogà w przypadku gatunków wymienionych 
w za∏àczniku III cz´Êç B zezwoliç na swoich terytoriach na prowadzenie
dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ust. 1, wprowadzajàc pewne ograniczenia, pod
warunkiem ˝e ptaki zosta∏y legalnie zabite lub schwytane, lub nabyte 
w inny legalny sposób.

Paƒstwa cz∏onkowskie zamierzajàce udzieliç takiego zezwolenia najpierw
konsultujà si´ z Komisjà w celu dokonania wspólnej oceny, czy obrót okazami
tych gatunków spowoduje lub czy mo˝na si´ spodziewaç, ˝e spowoduje
zagro˝enie dla poziomów populacji, rozmieszczenia geograficznego lub wskaê-
nika reprodukcji gatunków zagro˝onych w ca∏ej Wspólnocie. JeÊli ocena taka
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wyka˝e, i˝ planowane zezwolenie, zdaniem Komisji, doprowadzi do zagro˝e-
nia któregokolwiek z wymienionych wy˝ej gatunków lub spowoduje mo˝li-
woÊç wystàpienia takiego zagro˝enia, Komisja przekazuje uzasadnione zale-
cenie zainteresowanemu paƒstwu cz∏onkowskiemu, zawierajàce jej sprzeciw
w odniesieniu do obrotu danymi gatunkami. W przypadku kiedy Komisja
uzna, ˝e takie ryzyko nie istnieje, stosownie poinformuje o tym zaintereso-
wane paƒstwo cz∏onkowskie.

Zalecenie Komisji zostaje opublikowane w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej.

Paƒstwa cz∏onkowskie udzielajàce zezwolenia zgodnie z niniejszym ust´pem
przeprowadzajà kontrol´ w regularnych odst´pach czasu odnoÊnie do prze-
strzegania warunków przyznania takich zezwoleƒ.

Artyku∏ 7

1. Z uwagi na ich poziom populacji, rozmieszczenie geograficzne oraz wskaê-
nik reprodukcji w ca∏ej Wspólnocie mo˝na polowaç, w ramach okreÊlo-
nych w ustawodawstwie krajowym, na gatunki wymienione w za∏àczniku II.
Paƒstwa cz∏onkowskie zapewniajà, aby polowanie na te gatunki nie zagra-
˝a∏o wysi∏kom podejmowanym w celu ich ochrony na obszarze ich wyst´-
powania.

2. Mo˝na polowaç w morskim i làdowym obszarze geograficznym, do któ-
rego niniejsza dyrektywa ma zastosowanie, na gatunki okreÊlone w za∏àcz-
niku II cz´Êç A.

3. Na gatunki okreÊlone w za∏àczniku II cz´Êç B mo˝na polowaç jedynie 
w paƒstwach cz∏onkowskich, w przypadku których sà one wskazane.

4. Paƒstwa cz∏onkowskie zapewniajà, aby praktyka ∏owiecka, w tym sokol-
nictwo, o ile jest ono praktykowane, prowadzona zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami krajowymi, by∏a zgodna z zasadami rozsàdnego wykorzystywa-
nia i ekologicznie zrównowa˝onej kontroli gatunków danego ptactwa oraz
aby ta praktyka by∏a zgodna, gdy chodzi o populacj´ tych gatunków, 
w szczególnoÊci gatunków w´drownych, ze Êrodkami wynikajàcymi z art. 2.

Paƒstwa cz∏onkowskie zapewniajà w szczególnoÊci, by na gatunki, do których
stosuje si´ prawo ∏owieckie, nie by∏y organizowane polowania w okresie wy-
chowu m∏odych ani w czasie trwania poszczególnych faz reprodukcji.
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W przypadku gatunków w´drownych zapewniajà one w szczególnoÊci, by na
gatunki, do których majà zastosowanie przepisy ∏owieckie, nie by∏y organi-
zowane polowania w okresie ich reprodukcji lub ich powrotu do swoich
miejsc wyl´gu.

Paƒstwa cz∏onkowskie przekazujà Komisji wszelkie stosowne informacje na
temat praktycznego stosowania swoich przepisów ∏owieckich.

Artyku∏ 8

1. W odniesieniu do polowania, chwytania lub zabijania ptactwa na mocy
niniejszej dyrektywy paƒstwa cz∏onkowskie zabraniajà wykorzystywania
wszelkich Êrodków, sposobów lub metod wykorzystywanych do nieselektyw-
nego lub prowadzonego na du˝à skal´ chwytania lub zabijania ptactwa,
lub mogàcych spowodowaç lokalne zanikanie gatunków, w szczególnoÊci
tych wymienionych w za∏àczniku IV lit. a).

2. Ponadto paƒstwa cz∏onkowskie zabraniajà wszelkiego polowania ze Êrod-
ków transportu oraz w warunkach okreÊlonych w za∏àczniku IV lit. b).

Artyku∏ 9

1. Paƒstwa cz∏onkowskie mogà odstàpiç od art. 5–8, jeÊli nie ma innego za-
dowalajàcego rozwiàzania, z nast´pujàcych przyczyn:

a) – w interesie zdrowia i bezpieczeƒstwa publicznego,

– w interesie bezpieczeƒstwa lotniczego,

– w celu zapobiegania powa˝nym szkodom w odniesieniu do zbó˝,
inwentarza ˝ywego, lasów, rybo∏ówstwa i wód,

– w celu ochrony flory i fauny;

b) do celów badaƒ i nauczania, repopulacji lub ponownego wprowadzania
oraz dla wyl´gu niezb´dnego do powy˝szych celów;

c) w celu zezwolenia, przy zachowaniu ÊciÊle nadzorowanych warunków
oraz na zasadach selektywnych, na chwytanie, przetrzymywanie lub
inne legalne wykorzystywanie niektórych ptaków w ma∏ych iloÊciach.

2. Odst´pstwa, o których mowa w ust. 1, muszà okreÊlaç:

a) gatunki, do których odst´pstwa majà zastosowanie;

b) dozwolone Êrodki, sposoby lub metody chwytania lub zabijania;

c) warunki ryzyka oraz okolicznoÊci czasu i miejsca, w których przypadku
takie odst´pstwa mogà byç przyznane;
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d) organ uprawniony do stwierdzania, ˝e wymagane warunki zosta∏y spe∏-
nione, oraz do decydowania, jakie Êrodki, sposoby lub metody mogà
byç wykorzystywane, w ramach jakich limitów i przez kogo;

e) kontrole, jakie b´dà przeprowadzone.

3. Corocznie paƒstwa cz∏onkowskie przekazujà Komisji sprawozdanie doty-
czàce stosowania ust. 1 i 2.

4. Na podstawie dost´pnych informacji oraz w szczególnoÊci informacji prze-
kazanych zgodnie z ust. 3 Komisja zapewnia, aby skutki odst´pstw okre-
Êlonych w ust. 1 nie by∏y niezgodne z niniejszà dyrektywà. Komisja podej-
muje w∏aÊciwe kroki w tym celu.

Artyku∏ 10

1. Paƒstwa cz∏onkowskie zach´cajà do prowadzenia badaƒ oraz wszelkich
prac wymaganych jako podstawa ochrony, gospodarowania i wykorzysty-
wania populacji wszystkich gatunków ptactwa, okreÊlonych w art. 1.
Zwraca si´ szczególnà uwag´ na badania i prace na tematy wymienione 
w za∏àczniku V.

2. Paƒstwa cz∏onkowskie przekazujà Komisji wszelkie niezb´dne informacje,
aby umo˝liwiç jej podj´cie w∏aÊciwych Êrodków w celu koordynacji badaƒ
i prac, okreÊlonych w ust. 1.

Artyku∏ 11

Paƒstwa cz∏onkowskie zapewniajà, aby wprowadzenie gatunków ptactwa,
które nie wyst´pujà naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium
paƒstw cz∏onkowskich, nie narusza∏o miejscowej flory i fauny. W tym celu
konsultujà si´ z Komisjà.

Artyku∏ 12

1. Co trzy lata, poczynajàc od dnia 7 kwietnia 1981 r., paƒstwa cz∏onkowskie
przesy∏ajà Komisji sprawozdanie na temat stosowania przepisów krajo-
wych przyj´tych na podstawie niniejszej dyrektywy.

2. Co trzy lata Komisja opracowuje zbiorcze sprawozdanie na podstawie
informacji okreÊlonych w ust. 1. Ta cz´Êç projektu sprawozdania, która
obejmuje informacje dostarczone przez dane paƒstwo cz∏onkowskie, zo-
staje przekazana w∏adzom danego paƒstwa cz∏onkowskiego w celu wery-
fikacji. Ostateczna wersja sprawozdania zostaje przekazana paƒstwom
cz∏onkowskim.
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Artyku∏ 13

Stosowanie Êrodków podj´tych zgodnie z niniejszà dyrektywà nie mo˝e pro-
wadziç do pogorszenia obecnego stanu w zakresie ochrony gatunków ptactwa,
okreÊlonych w art. 1.

Artyku∏ 14

Paƒstwa cz∏onkowskie mogà wprowadziç bardziej rygorystyczne Êrodki
ochronne ni˝ przewidziane w niniejszej dyrektywie.

Artyku∏ 15

Przyjmowane sà wszelkie zmiany, jakie sà niezb´dne do dostosowania za∏àcz-
ników I i V do post´pu naukowo-technicznego. Ârodki te, majàce na celu
zmian´ elementów innych ni˝ istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje si´ zgod-
nie z procedurà regulacyjnà po∏àczonà z kontrolà, o której mowa w art. 16
ust. 2.

Artyku∏ 16

1. Komisj´ wspomaga Komitet ds. Dostosowania do Post´pu Naukowo-
-Technicznego.

2. W przypadku odes∏ania do niniejszego ust´pu zastosowanie majà art. 5a
ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzgl´dnieniem jej art. 8

Artyku∏ 17

Paƒstwa cz∏onkowskie przekazujà Komisji teksty podstawowych przepisów
prawa krajowego, które przyj´∏y w dziedzinach obj´tych niniejszà dyrektywà.

Artyku∏ 18

Dyrektywa 79/409/EWG, zmieniona aktami wymienionymi w za∏àczniku VI
cz´Êç A, zostaje uchylona, bez naruszenia zobowiàzaƒ paƒstw cz∏onkowskich
odnoszàcych si´ do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw
okreÊlonych w za∏àczniku VI cz´Êç B.

Odes∏ania do uchylonej dyrektywy traktuje si´ jako odes∏ania do niniejszej
dyrektywy, zgodnie z tabelà korelacji w za∏àczniku VII.
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Artyku∏ 19

Niniejsza dyrektywa wchodzi w ˝ycie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.

Artyku∏ 20

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do paƒstw cz∏onkowskich.

Sporzàdzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego
J. Buzek
Przewodniczàcy
W imieniu Rady
B. Ask
Przewodniczàcy

[1] Opinia z dnia 10 czerwca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzien-
niku Urz´dowym).

[2] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 20 paêdziernika 2009 r. (dotych-
czas nieopublikowana w Dzienniku Urz´dowym) i decyzja Rady z dnia 
26 listopada 2009 r.

[3] Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.

[4] Zob. za∏àcznik VI cz´Êç A.

[5] Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1.

[6] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

[Teksty za∏àczników I-VII dost´pne sà na http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:01:PL:HTML]
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Do∏àcz do nas – razem mo˝emy wi´cej!

JeÊli chcesz braç czynny, obywatelski udzia∏ w ochronie przyrody i mieç wp∏yw na to,
by prawo dotyczàce ochrony przyrody by∏o przestrzegane – do∏àcz do Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków! OTOP to organizacja zajmujàca si´ ochronà dzikich
ptaków i miejsc, w których one ˝yjà. Zostajàc cz∏onkiem OTOP, pomagasz nam
chroniç najcenniejsze ostoje polskiej przyrody oraz dbaç o jakoÊç Êrodowiska, 
w którym ˝yjemy. To dzi´ki wsparciu naszych Cz∏onków mo˝emy pracowaç z polskimi
i europejskimi decydentami nad zagadnieniami dotyczàcymi zachowania wysokiej
jakoÊci Êrodowiska naturalnego.

Cz∏onkostwo w OTOP to poparcie naszych dzia∏aƒ i oddanie swojego g∏osu naturze.
Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby chroniç najbardziej unikalne i zagro˝one gatunki
ptaków ˝yjàce na terenie naszego kraju. Do∏àcz do grona ponad 2500 cz∏onków
naszej organizacji i razem z nami dzia∏aj na rzecz lepszej przysz∏oÊci ludzi i ptaków!!!

Zostajàc cz∏onkiem Towarzystwa, pomagasz:

� chroniç zagro˝one gatunki ptaków,
� wp∏ywaç na decyzje dotyczàce ochrony obszarów cennych przyrodniczo,
� powstrzymywaç szkodliwe dla Êrodowiska przedsi´wzi´cia, 
� zak∏adaç nowe rezerwaty przyrody,
� rozbudzaç zainteresowanie przyrodà wÊród dzieci i m∏odzie˝y, 
� uczyç szacunku do przyrody, 
� wspieraç badania naukowe, które dostarczajà informacji niezb´dnych dla skutecznej

ochrony wielu zagro˝onych gatunków i ostoi.

Cz∏onkowie OTOP otrzymujà prenumerat´ kwartalnika „Ptaki” – magazynu, w ca∏oÊci
poÊwi´conego ptakom i ich ochronie.

Aby zostaç cz∏onkiem OTOP, nale˝y wype∏niç deklaracj´ cz∏onkowskà umieszczonà
na odwrocie tej strony i wys∏aç jà na adres:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowà˝a 24
05-270 Marki

oraz wp∏aciç sk∏adk´ w odpowiedniej wysokoÊci (sk∏adka indywidualna 60 z∏, rodzinna
80 z∏, ulgowa 40 z∏, ko∏a szkolne 10 z∏ za ka˝dego cz∏onka) na rachunek o numerze
69 1370 1200 0000 1701 4766 4100, w tytule przelewu podajàc imi´ i nazwisko oraz
rodzaj cz∏onkostwa. 

Deklaracj´ cz∏onkowskà mo˝na te˝ wype∏niç na naszej stronie internetowej:

www.otop.org.pl
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