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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko zostało uregulowane w ustawie z dnia 15 

listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wprowadzenie omawianej procedury, której celem 

jest realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, stanowi implementację norm 

wspólnotowych do polskiego systemu prawnego. Wskazany akt prawny obejmuje zakresem przedmiotowym 
między innymi zasady i tryb postępowania w przypadku ocen oddziaływania na środowisko oraz określa 

sposób współdziałania organów administracji w sprawach z zakresu ochrony środowiska. 
Wskazać należy, iż omawiana ustawa nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowień wydawanych 

w toku toczącego się postępowania. W przeciwieństwie do zasad postępowania administracyjnego 

postanowienie w przedmiocie uzgodnień odnoszących się do warunków realizacji zamierzeń inwestycyjnych, 
które jest wydawane w trakcie procedury, nie podlega zaskarżeniu w toku postępowania. Może być ono 

zakwestionowane jedynie po zakończeniu postępowania w odwołaniu od decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, która jest wydawana przez organ wykonawczy gminy. Mając na uwadze obowiązujące 

przepisy, należy wskazać, iż organ wykonawczy gminy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem wymogów 

formalnych w toku postępowania i jest koordynatorem procedury administracyjnej. Art. 77 §1 pkt 1 
wskazanej wyżej ustawy stanowi bowiem, iż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska. Merytoryczne kwestie dotyczące środowiskowych uwarunkowań są zatem 

podejmowane przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, którzy wydają postanowienia w ramach 

tak zwanej procedury uzgodnieniowej. Obecny stan prawny wyklucza możliwość wniesienia zażalenia na 

postanowienie wydawane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w trakcie postępowania. 

Możliwość zaskarżenia tego aktu istnieje dopiero na etapie postępowania odwoławczego, co może 

powodować niepotrzebną przewlekłość postępowania. Nie jest to jednak jedyne zagrożenie, wydaje się 

bowiem, że nagromadzenie aktów podlegających weryfikacji dopiero w toku ogólnej procedury odwoławczej 

prowadzić może do zwiększenia ryzyka błędów na etapie tego postępowania. 
Dokonując analizy aktualnego stanu prawnego, wskazać należy, iż wprowadzenie do omawianej ustawy 

regulacji przewidujących możliwość zaskarżania postanowień wydawanych już w toku postępowania 

pozwoliłoby stronie wnieść zażalenie na samo postanowienie dotyczące uzgodnienia, eliminując tym samym 

konieczność oczekiwania na decyzję kończącą postępowanie w sprawie. 
Biorąc powyższe pod uwagę, proszę Pana Ministra o podjęcie stosownych zmian legislacyjnych w 

obowiązujących przepisach prawa. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




