
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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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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� 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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