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1.   Wstęp. 
 

 Miarą istnienia społeczeństwa obywatelskiego jest poziom aktywności, zdolności 
do samorealizacji, określania i osiągania wyznaczonych celów zarówno wspólnoty, jak  
i składających się na nią poszczególnych jednostek i ich zrzeszeń. To właśnie na ich 
barkach spoczywa, w ramach istniejącego porządku prawnego, ciężar społecznej kontroli 
funkcjonowania władzy państwowej i hamowania działań zmierzających ku zwiększeniu, 
kosztem społeczeństwa i obywatela, jej uprawnień. 
 Nie jest możliwe aktywne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym oraz 
korzystanie z wolności i praw jednostki bez wiedzy i umiejętności, pozwalających 
wykorzystać mechanizmy (zwłaszcza prawne), które dają możność wpływu na działania 
organów państwa i jednocześnie stanowią zabezpieczenie przed jego nadmierną 
ingerencją. 
 Niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na 
temat obowiązujących norm prawnych w ramach postępowania administracyjnego  
i wskazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania. 
 Trzon publikacji stanowią trzy podstawowe zagadnienia – elementy ogólnego 
postępowania administracyjnego, uregulowania dotyczące dostępu do informacji 
publicznej (środowiskowej) oraz kwestie związane z ocenami oddziaływania na 
środowisko, uzupełnione orzecznictwem sądów administracyjnych. Ich zadaniem jest 
przybliżenie odpowiednich uregulowań i wskazanie możliwości skutecznego działania.  

 
2. Postępowanie administracyjne – zagadnienia 

elementarne. 
 
 Efektywne uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych wymaga przede 
wszystkim przynajmniej podstawowej wiedzy na temat zasadniczych jego elementów.  
W związku z objętością publikacji w rozdziale tym zostały przedstawione skrótowo 
podstawy umożliwiające „poruszanie się” w tej dość wymagającej materii. 

 
2.1 Podstawowe zasady i instytucje. 
 
2.1.1 Ogólne zasady postępowania administracyjnego. 

  
 Istotne wydaje się krótkie przedstawienie ogólnych zasad postępowania 
administracyjnego. Pozornie może się wydawać, że stanowią one tylko zestawienie 
ogólników, jednak w istocie wynikają z nich ważne uprawnienia stron i obowiązki organów 
administracji, które muszą się tymi zasadami kierować i nie mogą od nich odstąpić. Ich 
praktyczne znaczenie pojawia się np. w sytuacji, kiedy wraz z przepisami szczególnymi 
mogą być podstawą do wyeliminowania z porządku prawnego wadliwych decyzji 
administracyjnych. Dowodem potwierdzającym znaczenie zasad ogólnych jest 
rozbudowane orzecznictwo rozwijające ich treść – warto więc w konkretnym przypadku 
dokonać jego analizy.  
 Zasada praworządności (art. 6 i 7 k.p.a.) - organy administracji publicznej 
działają na podstawie przepisów prawa i stoją na straży praworządności.  Konsekwencją 
tej zasady jest to, że decyzje administracyjne mogą być oparte wyłącznie na przepisach 
powszechnie obowiązujących, znajdujących się wyżej w hierarchii źródeł prawa oraz to, że 
do organu prowadzącego postępowanie należy przestrzeganie, aby prawo nie zostało 
naruszone. 
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 Zasada prawdy obiektywnej (art. 7) - organy podejmują wszelkie kroki 
niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Organ powinien więc 
samodzielnie dążyć do ustalenia prawdy, nie jest związany tylko wnioskami stron. 
 Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu 
obywateli (art. 7) - organ administracji załatwiając sprawę powinien mieć obie te kategorie 
na względzie i określić sposób ich rozumienia w konkretnym przypadku. W państwie prawa 
nie ma miejsca dla mechanicznie i sztywno pojmowanej zasady nadrzędności interesu 
ogólnego nad interesem indywidualnym - oznacza to, że w każdym przypadku działający 
organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi, i udowodnić, iż jest 
on na tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień 
indywidualnych obywateli

1
. Uznanie interesu za słuszny powinno wynikać z obiektywnej 

oceny sytuacji, a nie z własnego przekonania strony opartego na poczuciu krzywdy  
i nierówności

2
. Nie można uznać interesu strony za słuszny, jeżeli godzi on w interes 

społeczny
3
, a interes znaczącej liczby osób nie jest ze swej istoty interesem słusznym

4
.  

 Zasada udzielania informacji faktycznej i prawnej stronom i uczestnikom 
(art.9) - organ administracji ma obowiązek należytego i wyczerpującego informowania 
stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich 
praw i obowiązków, będących przedmiotem postępowania. Jednocześnie na organach 
administracji spoczywa obowiązek dbania o to, aby strony i inni uczestnicy 
postępowania nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa. W tym celu organy 
mogą udzielać niezbędnych wskazówek i wyjaśnień. 
 Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10) - ustawodawca 
nałożył na organ prowadzący postępowanie obowiązek. zapewnienia stronie czynnego 
udziału w każdym stadium postępowania i umożliwienia wypowiedzenia się (przed 
wydaniem decyzji) co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze 
względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na 
grożącą niepowetowaną szkodę materialną. 
 Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, a także 
świadomości i kultury prawnej obywateli (art. 8) - organy administracji publicznej 
obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli 
do organów państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. 
 Zasadę przekonywania (art. 11) - organy administracyjne powinny wyjaśniać 
stronom zasadność przesłanek, którymi się kierują przy załatwianiu sprawy, aby w ten 
sposób w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby 
stosowania środków przymusu. Zasada ta przejawia się zwłaszcza w obowiązku 
zastosowania odpowiedniej argumentacji w uzasadnieniu decyzji administracyjnej. 
 Zasada szybkości i prostoty postępowania (art. 12) – k.p.a. nakłada na 
organy administracji obowiązek szybkiego i wnikliwego działania, nakazując im przy tym 
posługiwanie się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy. 
Dodatkowo w sytuacji, która nie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, 
sprawa powinna być załatwiona niezwłocznie. Od szybkości postępowania zależy często 
możliwość realizacji określonego prawa strony, a długotrwałość postępowania podważa 
stabilność obrotu prawnego oraz zwiększa jego koszty. 
 Zasada ugodowego załatwiania spraw o spornych interesach stron (art.13) 
– sprawy, w których uczestniczą przynajmniej dwie strony, znajdujące się w sytuacji 
konfliktu interesów, mogą zostać załatwione w drodze ugody administracyjnej zawartej 

                                                 
1
 wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 1993 r. 

III ARN 49/93 
2
 wyr. NSA z dnia 20 maja 1998 r., I SA/Ka 1744/96 

3
 wyr. NSA z dnia 23 lipca 1995 r., SA/Wr 2744 

4
 wyr. NSA z dnia 5 lipca 1999 r., IV SA 941/97 
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przed organem administracji publicznej, przed którym sprawa się toczy. Organ 
administracyjny ma obowiązek nakłaniania stron do zawarcia takiej ugody. 
 Zasada pisemności (art.14) – normą jest to, że sprawy w postępowaniu 
administracyjnym należy załatwiać w formie pisemnej. Jednak kodeks zezwala na 
wykorzystanie formy ustnej, w sytuacji, kiedy przemawia za tym interes strony, a przepis 
prawa nie stoi temu na przeszkodzie. Fakt ten powinien być uwidoczniony w aktach 
sprawy w formie protokołu lub w formie podpisanej przez stronę adnotacji. Pisemność 
postępowania administracyjnego odnosi się do wszystkich czynności dokonywanych na 
poszczególnych jego etapach, a nie tylko do tych, które kończą postępowanie. 
 Zasada dwuinstancyjności (art. 15) - jej konsekwencją jest to, że od każdej 
decyzji (i większości postanowień) wydanej w pierwszej instancji  przysługuje odwołanie do 
organu wyższego stopnia nad organem, który wydał zaskarżoną decyzję (postanowienie). 
Organ odwoławczy ponownie rozpoznaje sprawę, co daje możliwości naprawienia błędów 
organu pierwszej instancji, ale także automatycznie powoduje przedłużenie postępowania. 
 Zasada trwałości decyzji administracyjnych (art. 16 § 1) - decyzje, od których 
nie służy odwołanie są ostateczne. Natomiast uchylenie, zmiana lub stwierdzenie 
nieważności takich decyzji oraz wznowienie postępowania może nastąpić jedynie  
w przypadkach wskazanych w ustawach. 
 Zasada sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych (art. 16 § 2) - 
decyzje mogą być na zasadach i w trybie określonym w odrębnej ustawie zaskarżane do 
sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem. Co istotne - sąd 
administracyjny nie bada zasadności rozstrzygnięcia pod względem merytorycznym (jego 
słuszności), nie może np.: „zmienić” decyzji administracyjnej i bezpośrednio ukształtować 
sytuację prawną strony. Sąd administracyjny nie jest kolejną, trzecią instancją 
postępowania administracyjnego. Do jego kompetencji należy ocena, czy zaskarżona 
decyzja administracyjne jest zgodna z prawem5. 
 

2.1.2  Krótka charakterystyka podstawowych instytucji w postępowaniu 
administracyjnym. 

 
 W zasadzie można wyróżnić dwa rodzaje postępowania administracyjnego – 
ogólne, uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego i mające zastosowanie 
do większości spraw administracyjnych, oraz szczególne, w ramach którego załatwiane 
są sprawy „swoiste”, określonego rodzaju (podatkowe, celne). Warto zaznaczyć, że część 
ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego wprowadza pewne modyfikacje  
w stosunku do unormowań k.p.a. (np.: terminy – DIP, udział społeczeństwa - POŚ),  
co jednak nie zmienia faktu, że akt ten ma znaczenie podstawowe w realizacji uprawnień  
i nakładaniu obowiązków na podstawie prawa materialnego (jeżeli przepis prawa powołuje 
się ogólnie na przepisy o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy 
k.p.a. - art. 5 § 1). 

Kodeks postępowania administracyjnego znajduje zastosowanie w sytuacji 
postępowania przed organami administracji publicznej6 w należących do właściwości 
tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 
administracyjnych (art. 1). 

Organy administracji publicznej to w szczególności ministrowie, centralne 
organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich lub we własnym imieniu inne 

                                                 
5
 wyrok NSA z dnia 23 września 1994 r. III SA 1376/93 

6
 przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na 

podstawie porozumień do załatwiania spraw 
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terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej
7
), organy jednostek 

samorządu terytorialnego - gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków 
powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz 
kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta 
miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia 
odwoławcze. 

Istotne dla wielu innych przepisów k.p.a.
8
 jest wyróżnienie kategorii organów 

wyższego stopnia. I tak są nimi w stosunku do: 

• organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, 
chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, 

• wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie, 

• innych organów administracji publicznej - odpowiednie organy nadrzędne lub 
właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy państwowe sprawujące nadzór 
nad ich działalnością, 

• organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych 
organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich 
działalnością. 

 Kolejnym istotnym pojęciem jest właściwość (art. 19 i n.), a więc zdolność 
prawna organu do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw  
w postępowaniu administracyjnym (kompetencja szczególna)9

. Wyróżnia się właściwość 
delegacyjną (jeden organ przekazuje sprawę, czynność procesową innemu) i ustawową 
(wynikającą bezpośrednio z przepisu). Ta natomiast dzieli się na rzeczową, miejscową  
i instancyjną. 
 Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według 
przepisów o zakresie jego działania (art. 20), które przesądzają, jaki rodzaj spraw 
rozstrzyga dany organ, a więc nie jest ona uregulowana w k.p.a.

10
. 

Właściwość miejscowa (art. 21) określa zasięg terytorialny działania danego 
organu, w najczęstszych przypadkach ustala się ją według miejsca zamieszkania 
(siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub 
jednej ze stron. Jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - 
według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju

11
. Inaczej 

kwestia ta wygląda w sprawach dotyczących nieruchomości, powadzenia zakładu pracy, 
niemożności ustalenia właściwości według powyższych przesłanek. 

Właściwość instancyjna (funkcjonalna, art. 127) to wskazanie kompetencji do 
czynności procesowych organów różnych instancji, ma ona znaczenie w przypadku, kiedy 
prawo umożliwia wnoszenie środków zaskarżenia i weryfikację decyzji wydanej  
w pierwszej instancji. 

Organy administracji publicznej obowiązane są z urzędu przestrzegać swojej 
właściwości (art. 19 k.p.a.). Muszą więc istnieć odpowiednie mechanizmy rozstrzygania 
sporów o właściwość między organami (art. 22 i n., 66 § 3). 
 Od organów administracji publicznej należy wymagać prowadzenia 
postępowania w sposób uczciwy, bezstronny i zapewniający poszanowanie interesów 
stron. Muszą one zachować niezależność od stron postępowania i nie realizować swoich 

                                                 
7
 nie jest podległa wojewodzie tylko bezpośrednio centralnym organom administracji np. : dyrektorzy regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej, państwowi inspektorzy sanitarni, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych  
i specjalistycznych urzędów górniczych 
8
 dotyczących m.in.: sporów o właściwość (art. 22), wyłączeniu pracownika lub organu (art. 24 i n.), zażalenie na 

niezałatwienie sprawy w terminie (art. 37), odwołania od decyzji (art. 127 i n.), wznowienie postępowania (art. 145 
i n.), uchylenia, zmiany oraz stwierdzenie nieważności decyzji (art. 154 i n.), skarg (art. 227) 
9
 wyznaczana dodatkowo przez  możliwość wyłączenie ze sprawy pracownika lub organu 

10
 np.: właściwość rzeczową powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wyznacza art. 83 ustawy prawo 

budowlane 
11

 odnosi się to zarówno do osób fizycznych, prawnych, jak i do jednostek organizacyjnych, które nie posiadają 
osobowości prawnej 
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własnych interesów w jego ramach. Taką sytuację gwarantować ma instytucja wyłączenia 
pracownika oraz organu (członka organu kolegialnego) z toczącego się postępowania 
(art. 24 i n). Wyłączenie pracownika następuje na jego wniosek własny lub strony, albo  
z urzędu na podstawie przesłanek z k.p.a. (np.: jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron 
w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub 
obowiązki). Organ podlega wyłączeniu np.: od załatwiania sprawy dotyczącej interesów 
majątkowych jego kierownika, czy też osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie 
bezpośrednio wyższego stopnia. 
 W praktyce stosowania przepisów k.p.a. istotne znaczenie mają normy 
dotyczące strony postępowania i sposobu jej określania. Artykuł 28 stanowi, że stroną 
jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto 
żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Mogą być 
nią osoby fizyczne, osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki 
organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości 
prawnej (art. 29). 
 Kluczowe znaczenie, także dla wielu organów administracji odmawiających 
jednostkom statusu strony w istotnych dla nich postępowaniach, jest pojęcie „interesu 
prawnego”. Należy tą kategorię odróżnić od tzw. „interesu faktycznego”. Mamy z nim do 
czynienia wtedy, kiedy podmiot w jakiejś konkretnej (obecnie lub w przyszłości)  sytuacji 
odniesie bezpośrednią korzyść w związku z skutkami działań lub zaniechań organu 
administracji

12
. „Interes faktyczny przejawiający się zainteresowaniem sposobem 

rozstrzygnięcia danej sprawy, niepoparty konkretnym przepisem prawa materialnego 
mogącym stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu 
administracyjnego, nie uzasadnia uczestnictwa na prawach strony w danym 
postępowaniu administracyjnym”13

, a jego nieuwzględnienie jest zgodne z prawem. 
Interes prawny jest kwalifikowanym interesem faktycznym i wynika z określonego 
przepisu prawnego, odnoszącego się wprost do sytuacji danego podmiotu. Interes 
prawny istnieje więc wtedy, gdy istnieje związek między obowiązującą normą prawa 
materialnego a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegający na tym, że akt 
stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa 
materialnego

14
. Tak więc np.: w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę interes 

prawny w uczestniczeniu w procedurze może mieć także (oprócz inwestora) właściciel 
nieruchomości sąsiedniej, jeśli dowiedzie, że jego nieruchomość znajduje się w obszarze 
oddziaływania obiektu

15
. Zakres pojęcia strony w konkretnych postępowaniach 

administracyjnych należy ustalić na podstawie przepisów szczegółowych, w przypadku ich 
braku k.p.a., posiłkując się analizą orzecznictwa

16
.  Obszerność materii nie pozwala na 

                                                 
12 przykładowo - wyrok NSA z dnia 27 października 2003 r. IV SA 207/2002 (IV SA 631-900/2002) – interesem 
faktycznym jest „w sprawie o pozwolenie na budowę drogi powoływanie się na niedogodności projektowanego 
rozwiązania komunikacyjnego (…) Żaden przepis prawa materialnego nie gwarantuje bowiem uwzględnienia 
postulowanych rozwiązań komunikacyjnych” 
13

 wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2005 r. II SA/Bk 901/2005 
14

 wyrok NSA z 2 czerwca 1998 r., IV SA 2164/97), według wyroku NSA z 23 marca 1999 r. I SA 1189/98 cechą 
interesu prawnego jest to, że jest on indywidualny, konkretny, aktualny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie 
znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłankami stosowania przepisu prawa 
materialnego 
15

 podstawą materialną jest art. 28 ust. 2 ustawy prawo budowlane – „stronami w postępowaniu w sprawie 
pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 
znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu” 
16 Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 11 października 1999 r. (OPS 11/99) - osoba fizyczna będąca 
właścicielem nieruchomości położonej w sąsiedztwie obiektu, którego funkcjonowanie powoduje uciążliwości dla 
środowiska, może być stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem 
jest ograniczenie tych uciążliwość, uchwała Składu Pięciu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
25 września 1995 r. VI SA 13/95 - stronami postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek, (nawet nie 
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rozwinięcie tej jakże istotnej kwestii. Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że podejmując 
jakiekolwiek działania jako strona przed organami administracji, należy dokładnie wskazać 
swój interes prawny (najlepiej wykorzystując orzecznictwo, dorobek doktryny w kontekście 
konkretnego stanu faktycznego). W przeciwnym przypadku można być pewnym,  
że realizacja przysługujących praw nie będzie prosta. 
 Status strony postępowania nie zależy od tego, czy dany podmiot brał udział  
w postępowaniu. To na organie administracji ciąży obowiązek ustalenia z urzędu, kto ma  
w danej sprawie interes prawny lub obowiązek

17
. Podmiot, który mógł wystąpić jako strona 

w postępowaniu w pierwszej instancji, ale nie brał udziału w tym postępowaniu, może 
skorzystać z następujących środków ochrony prawnej - odwołania

18
 lub wniosku  

o wznowienie postępowania
19

. 
 Kwestią powiązaną z pojęciem strony jest zdolność prawna (zdolność 
administracyjnoprawna - możność występowania w postępowaniu jako strona) oraz 
zdolność do czynności prawnych (zdolność procesowa - możność samodzielnego  
i skutecznego działania w postępowaniu). Ocenia się ją zasadniczo według przepisów 
prawa cywilnego (art. 8 i n. kodeksu cywilnego). Osoby fizyczne, które nie posiadają 
zdolności do czynności prawnych działają przez swych przedstawicieli ustawowych (art. 
30), natomiast strony nie będące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych 
lub statutowych przedstawicieli. Istotna jest więc dokładna analiza i ścisłe 
przestrzeganie uregulowań ustawowych i statutowych (regulaminowych itd. np.: 
stowarzyszenia zwykłego), dotyczących już konkretnej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej (która nie posiada osobowości prawnej), w kontekście zasad ich 
reprezentacji20 (i odpowiednich kompetencji organów), zwłaszcza w sprawach 
majątkowych. Może to zapobiec „przykrym niespodziankom” w trakcie postępowania.  
 Zgodnie z art. 32  strona może działać przez pełnomocnika21

, jeśli charakter 
czynności nie wymaga osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba 
fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych

22
, a pełnomocnictwo powinno być 

udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał 
lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W sprawach mniejszej wagi organ 
administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest 
członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia  
i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Wypada także wspomnieć, że 
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od 
jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji 
publicznej (sądzie) należy wnieść opłatę skarbową23. 

                                                                                                                                        
bezpośrednio, przy uwzględnieniu stopnia uciążliwości oraz zasięgu oddziaływania inwestycji na nieruchomości 
sąsiednie) 
17

 NSA Oddział zamiejscowy w Lublinie z 26 czerwca 1998 r., I SA/Lu 684/97 
18 

Odwołanie może również wnieść osoba, której prawa dotyczy wydana decyzja, a która to nie występowała w 
postępowaniu przed organem administracji I stopnia (orzeczenie NSA OZ w Gdańsku z 7 lutego 2001 r., II SA/Gd 
2258/98). Co istotne - odwołanie przysługuje także osobie, która nie jest stroną, ale skierowano do niej decyzję 
19

 patrz rozdział 2.5 
20

 istotne wydaje się też wskazanie organu , w roli którego występują osoby fizyczne 
21

 osobę, która na podstawie jednostronnej czynności prawnej dokonanej przez mocodawcę została upoważniona 
do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego 
umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie 
określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi osobami 
22 

również osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być pełnomocnikiem w takim 
zakresie, w jakim nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych - G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. 
Matan, „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”, Tom I i II, Zakamycze, 2005 
23

 art. 6. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (obecnie 17 zł, zwolnione są, pod 
pewnymi względami np.: organizacje pożytku publicznego), także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 
grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu. Niewniesienie opłaty 
skarbowej nie powoduje jednak nieważności czynności dokonanej przez pełnomocnika, nie ma bowiem 
zastosowania przepis art. 261 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, a zatem brak jest podstaw do 
uzależnienia dokonania czynności od uiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa 
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 Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że w postępowaniu sądowo – 
administracyjnym zupełnie inaczej wygląda krąg osób mogących być pełnomocnikami 
strony (art. 35 PSA). Pełnomocnikiem strony mogą być: adwokat, radca prawny, inny 
skarżący lub uczestnik postępowania, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony, 
osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia

24
. Pełnomocnikiem osoby 

prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być 
również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Warto o tym pamiętać  
(i o konsekwencjach) np.: przy wnoszeniu skargi do sądu administracyjnego. 
 W postępowaniu mogą także uczestniczyć podmioty, które posiadają prawie 
takie prawa jak strona, ale nie występują one we własnym interesie (publicznym - 
podmioty na prawach strony). Można tutaj wymienić organizację społeczną25

, 
prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 Organizacją społeczną jest trwałe zrzeszenie osób o określonej formie 
organizacyjnej, działające na podstawie prawa, które jednocześnie nie jest organem lub 
jednostką organizacyjną państwa lub samorządu terytorialnego, ani też spółką wedle 
prawa handlowego (cywilnego), „powołaną” dla realizacji określonych, istotnych dla grupy 
celów. 
 Zgodnie z art. 31 organizacja społeczna (art., 5 §2 pkt 5 - zawodowa, 
samorządowa, spółdzielcza i inne organizacje społeczne) może w sprawie dotyczącej innej 
osoby występować z żądaniami wszczęcia postępowania oraz dopuszczenia jej do 
udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi26 tej organizacji 
(sprawa dotyczy zasadniczych kierunków działalności danej organizacji, zapisanych w 
statucie lub w innym, spełniającym podobną do statutu funkcję, akcie regulującym 
wewnętrzny ustrój danej organizacji społecznej

27
) i gdy przemawia za tym interes 

społeczny („skutki decyzji wpływać będą na sytuację prawną nie tylko strony, ale także 
innych podmiotów, na otoczenie”

28
. Organ administracji powinien ocenić29

, czy organizacja 
spełniła obie przesłanki równocześnie i czy w świetle przepisów ustawowych i statutowych 
żądanie organizacji społecznej zostało złożone przez umocowany należycie organ tej 
organizacji (pełnomocnika)

30
.  Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji 

społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub  
o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu (w drodze postanowienia). Na 
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w 
postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie (§ 2, a następnie skarga do sądu 
administracyjnego). Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach 
strony (§ 3). Dodatkowo organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w 
sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że 
może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele 
statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny. Kodeks postępowania 
administracyjnego przewiduje także możliwość przedstawienia przez organizację 
społeczną nieuczestniczącą w sprawie poglądu organowi administracji w formie uchwały 
lub oświadczenia (§ 5).  
 „Datą wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej nie jest data 
doręczenia żądania organowi administracji publicznej, lecz data doręczenia organizacji 

                                                 
24

 także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne 
25

 oczywiście organizacja społeczna może tez być stroną w postępowaniu, dotyczącym jej własnego interesu 
prawnego lub obowiązku 
26

 należy przez to rozumieć także np.: regulaminy stowarzyszeń zwykłych, którym nie powinno się odmawiać 
przymiotu organizacji społecznej (ekologicznej) w rozumieniu k.p.a. (POŚ) 
27

 wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2005 r. IV SA 886/2003 
28

 B. Adamiak, J. Borkowski „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne”, Warszawa 2003 r. 
29

 należy więc dołączyć do wniosku dokumenty (np.: odpis statutu, odpis aktualny z KRS poświadczone za 
zgodność z oryginałem), na podstawie których może nastąpić ta ocena   
30

 postanowienie NSA z dnia 30 czerwca 1987 r., IV SA 274/87 
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społecznej i stronom postępowania ostatecznego postanowienia o wszczęciu 
postępowania z urzędu

31
”. Natomiast  „organizacja społeczna może żądać dopuszczenia 

jej do udziału w już toczącym się postępowaniu, a zatem w postępowaniu zwykłym przed 
organami pierwszej i drugiej instancji, jak i w tzw. postępowaniach nadzwyczajnych (…) od 
daty wszczęcia postępowania do daty wydania decyzji w danej instancji

32
. 

 Przepisy szczególne modyfikują czasem regulacje k.p.a., dotyczące udziału 
organizacji w postępowaniu. Dobrym przykładem może być tutaj uniemożliwienie 
organizacji udziału w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 3 prawa 
budowlanego), czy też ograniczenia możliwości uczestnictwa w postępowaniu w sprawie 
ochrony środowiska (art. 33 POŚ). 
 Warto podkreślić, że wbrew niekorzystnej, wcześniejszej linii orzeczniczej, 
fundacje zostały uznane za organizacje społeczne -18 grudnia 2005 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny w składzie siedmiu sędziów orzekł, że "Fundacja jest organizacją 
społeczną i jako taka może zostać dopuszczona do udziału w postępowaniu przed sądem 
administracyjnym" (Sygn. II OPS 4/05). Podobnie trzeba traktować stowarzyszenia 
zwykłe (działające na podstawie regulaminu, nie posiadające osobowości prawnej) i to nie 
tylko na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ale także Prawa 
ochrony środowiska, choć stanowisko to jest sporne w doktrynie

33
. 

 Dzięki uprawnieniom procesowym organizacje społeczne mogą „reprezentować” 
także osoby, które w procedurze administracyjnej mogą wykazać tylko swój interes 
faktyczny, oczywiście w sytuacji, kiedy będzie to zgodne z interesem społecznym lub ich 
celami statutowymi. 
 Jeśli natomiast chodzi o udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym 
(art. 182 i n.) to szczególna uwagę należy zwrócić na prawo wniesienia sprzeciwu od 
decyzji ostatecznej, dodając jednak, że organ ten rzadko korzysta z przyznanych 
uprawnień, mających na celu usunięcie stanu niezgodnego z prawem. 
 Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie z art. 14 pkt 6  z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (po zbadaniu sprawy, w sytuacji, kiedy istnieje 
konieczność ochrony praw i wolności człowieka) może zwrócić się o wszczęcie 
postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także 
uczestniczyć w tych postępowaniach - na prawach przysługujących prokuratorowi. W 
praktyce jednak, w związku z zasadą subsydiarności działania (czyli po wykorzystaniu 
innych możliwości ochrony prawnej), RPO stosunkowo rzadko wykorzystuje możliwość 
np.: wszczęcia postępowania. 
 Ważnym elementem procedury administracyjnej są terminy załatwienia 
sprawy przez organ

34. Zgodnie z art. 35 organy administracji publicznej obowiązane są 
załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, jeśli mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody 
przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu  
o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy 

                                                 
31

 M. Jaśkowska, A. Wróbel, „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”, Zakamycze, 2005, wyd. II. 
32

 tamże 
33

 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27.02.2001 r. II SA 968/00, w uzasadnieniu czytamy: „W 
znanym orzeczeniu Sąd Najwyższy /Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Karnej z 1957 r. zeszyt 
1, strona 64/ stwierdził, że pod terminem organizacja społeczna należy rozumieć wszelkie dopuszczone przez 
prawo zrzeszenia osób fizycznych, bez względu na ich cele i zadania oraz formę prawną. (…) Organizacja 
społeczna musi mieć jednak ustawową podstawę do swego samodzielnego działania i musi być zarejestrowana 
w odpowiednim rejestrze urzędowym. (…) Według dokumentów zawartych w aktach sprawy skarżący (…) nie jest 
ani zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Okręgowy w G., ani nie figuruje jako 
stowarzyszenie zwykłe w ewidencji stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta G. W tej sytuacji (…) nie 
jest organizacją społeczną 
34

 z innej perspektywy – stronę też obowiązują terminy: ustawowe (wyznaczone przez prawodawcę i zasadniczo 
uchybienie im powoduje bezskuteczność czynności) i urzędowo wyznaczone (przez organ przed którym toczy 
się postępowanie, w przeciwieństwie do tych pierwszych mogą być skracane, albo wydłużane. Inny podział – 
zawite (uchybienie powoduje nieważność i bezskuteczność czynności dokonanej po ich upływie) i instrukcyjne 
(mające na celu tylko przyspieszenie postępowania) 
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się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza 
ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno 
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie 
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś  
w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 
Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach 
krótszych niż określone powyżej. Przy obliczaniu terminów załatwiania sprawy nie wlicza 
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo z przyczyn niezależnych od organu, a o każdym przypadku „zwłoki” organ 
administracji publicznej zobowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny  
i wskazując nowy termin (art. 36). 
 Artykuł 37 k.p.a. przewiduje także środek, który ma dyscyplinować organy 
prowadzące postępowanie i zapobiegać  jego przedłużaniu – zażalenie na niezałatwienie 
sprawy w określonym terminie, które należy skierować do organu wyższego stopnia. 
Ten zaś, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin oraz zarządza 
wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie („winny” 
pracownik organu administracji może podlegać odpowiedzialności porządkowej lub 
dyscyplinarnej).  
  Warto także zapamiętać, że przy obliczaniu terminów (art. 57) przez strony nie 
uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło (jeżeli początkiem tego terminu jest to 
zdarzenie – np.: doręczenie decyzji, to 14 – dniowy termin do wniesienia odwołania liczy 
się od dnia następnego), a upływ ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni uważa się za 
koniec terminu. Jeżeli ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 
terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Za dzień ustawowo wolny od 
pracy czasami uważa się także sobotę35

, jednak trzeba przyznać, że jest to stanowisko 
bardzo kontrowersyjne

36
. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 

pismo zostało np.: wysłane w formie dokumentu elektronicznego
37

 za poświadczeniem 
przedłożenia do organu administracji publicznej lub nadane w polskiej placówce 
pocztowej operatora publicznego (najlepiej przesyłką poleconą – rejestrowaną, 
zachowując dowód nadania). 
 Przydatną instytucją procesową jest możliwość przywrócenia terminu (art. 58  
i n.), pozwalająca na uchylenie się przed negatywnymi skutkami jego niedotrzymania. 
Wniosek zainteresowanego, wniesiony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia,  
musi uprawdopodobnić, że nastąpiło ono bez jego winy. Jednocześnie należy dopełnić 
czynności, dla której oznaczony był termin. Organ właściwy w sprawie postanawia  
o przywróceniu terminu, a od postanowienia o odmowie służy zażalenie

38
. 

 
2.2 Przebieg postępowania. 

 
Wszczęcie postępowania następuje na wniosek lub z urzędu39

 (art. 61). 
Organ administracji publicznej może także, ze względu na szczególnie ważny interes 
strony wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie, w której przepis prawa wymaga 
wniosku strony. Musi jednak uzyskać na to zgodę strony w toku, a przy jej braku - 
postępowania postępowanie umorzyć. 

                                                 
35

 postanowienie SN z dnia 22.02.2001r., sygn. III RN 78/00 
36

 postanowienie SN z dnia 4 listopada 2001 r. (I CZ 116/01), G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan: op. cit.  
37

 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne 
38

 o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do 
rozpatrzenia odwołania lub zażalenia, a przed jej rozpatrzeniem może wstrzymać wykonanie decyzji lub 
postanowienia 
39

 decyduje o tym norma materialnoprawna  



Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych  

 

 - 14 -

Dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej (wprowadzenia 
żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej) jest datą 
wszczęcia postępowania na żądanie strony, od której biegną dla organu terminy 
załatwienia sprawy. 

Wszystkie osoby, które mogą być stronami w postępowaniu należy zawiadomić 
o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron. 
 Żądanie wszczęcia postępowania, a także inne podania – wyjaśnienia, 
odwołania, zażalenia, żądania, mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za 
pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, 
umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu,  
a także ustnie do protokołu (art. 63). 
 Dość liberalny sposób składania podań doznaje jednak ograniczenia w wielu 
przepisach szczególnych, dotyczących np.: wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, 
wprowadzając do postępowania nadmierny formalizm.  
 Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, 
jej adres i żądanie40

 oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach 
szczególnych. Podanie pisemne albo ustne do protokołu powinno być podpisane przez 
wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził

41
.  

 Istotne jest także to, że podanie wniesione w formie dokumentu 
elektronicznego (np.: w formie emaila) powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy 
zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym oraz zawierać 
dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych 
przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. 
 W praktyce poważnym uprawnieniem wnoszącego podanie jest obowiązek 
potwierdzenia przez organ administracji publicznej jego złożenia, jeśli tylko wnoszący 
tego zażąda (63  § 4). Brak w podaniu adresu wnoszącego i niemożliwość jego ustalenia 
na podstawie posiadanych danych sprawia, że podanie pozostawia się bez rozpoznania. 
Natomiast podanie nie spełniające innych wymagań ustanowionych na podstawie 
przepisów prawa powinno być uzupełnione, po wezwaniu do usunięcia braków  
(w terminie 7 dni) pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia (art. 64). 

Organ niewłaściwy w sprawie, której dotyczy podanie, w drodze postanowienia 
(przysługuje zażalenie) niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego. Podanie 
wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za 
wniesione z zachowaniem terminu (art. 65). 

W sytuacji, kiedy podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez 
różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni 
przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości

42
.  

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie 
można ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że właściwym w 
sprawie jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je 

                                                 
40

 „O tym jaki charakter i zakres żądania ma mieć pismo wniesione przez stronę w postępowaniu 
administracyjnym decyduje ostatecznie strona, a nie organ do którego pismo zostało skierowane. W razie 
wątpliwości organ mając na względzie postanowienia art. 7-9 kpa, powinien zwrócić się do strony o zajęcie 
jednoznacznego stanowiska” - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2002 r. I SA 
2188/2000 
41

 podanie (protokół) wniesione przez osobę, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podpisuje inna osoba 
przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu 
42

 dodatkowo zawiadamiając wnoszącego podanie, że w innych sprawach należy odrębnie skierować podanie do 
właściwego organu (w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie). To odrębne podanie złożone 
zgodnie z zawiadomieniem w terminie czternastu dni od daty doręczenia postanowienia uważa się za złożone  
w dniu wniesienia pierwszego podania 
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wnoszącemu (postanowienia, na które służy zażalenie). Organ nie może jednak zwrócić 
podania z tej przyczyny, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie 
sąd uznał się już za niewłaściwy. 
 Czynności procesowe mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 
utrwala się w formie protokołu, który sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, 
gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki 
sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby (art. 67 i n.). 
Powinien on być odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynności 
urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu 
którejkolwiek osoby należy omówić w protokole.  
 Inne czynności utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez 
pracownika, który dokonał tych czynności. 
 Warto wspomnieć także o przepisach normujących dostęp do akt sprawy (art. 
73 i n.). Strona ma prawo do ich przeglądania oraz sporządzania z nich notatek  
i odpisów w każdym stadium postępowania. Może również żądać uwierzytelnienia 
sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy 
uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony43.  
 Uczestnicząc w postępowaniu administracyjne dużą wagę należy przywiązać do 
postępowania dowodowego (art. 89 i n.), którego sposób przeprowadzenia w sposób 
istotny determinuje kształt ostatecznego rozstrzygnięcia. Pozostawiając tą kwestię 
samodzielnej analizie (ze względu na obszerność) należy podkreślić, że dowodem może 
być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne  
z prawem. Dodatkowo warto w trakcie konkretnego postępowania poświęcić tej kwestii 
więcej uwagi w związku z tym, że dość często ten etap postępowania prowadzony jest 
przez organy administracji w sposób co najmniej niedbały. Może tutaj dojść przykładowo 
do naruszania zasady czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym  
w kontekście art. 79 i 81 k.p.a.

44
. 

 Jedną z form postępowania wyjaśniającego jest rozprawa administracyjna, 
która w przeciwieństwie do postępowania uproszczonego – gabinetowego, sprzyja 
realizacji m. in. zasad: czynnego udziału stron w postępowaniu i przekonywania. 
Organ administracji publicznej przeprowadza obowiązkowo rozprawę administracyjną (art. 
89), gdy: 

• zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania, 

• osiągnięcie celu wychowawczego,  

• wymaga tego przepis prawa, 

• zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron, 

                                                 
43

 uregulowań tych nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych akt, 
które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy. Odmowa umożliwienia 
stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów, uwierzytelnienia takich odpisów lub 
wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie 
44

 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 13 marca 1998 r.  
I SA/Gd 1104/96 - jeżeli przeprowadzony dowód dotyczy okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia 
sprawy, to naruszenie obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu stanowi naruszenie 
przepisów postępowania administracyjnego, które miało wpływ na wynik sprawy, wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 1997 r. III SA 1795/95 - naruszenie zagwarantowanej stronie ustawowo 
zasady czynnego jej udziału w postępowaniu, we wszystkich jego istotnych czynnościach (a do takich 
niewątpliwie zaliczyć należy przesłuchanie świadków) stanowi kwalifikowaną wadę procesową tego 
postępowania, niezależnie od tego czy miało to, czy też nie, wpływ na treść decyzji, wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 24 stycznia 1997 r. I SA/Kr 3/96 Naruszenia art. 79 
§ 1 kpa nie konwaliduje ewentualne zapoznanie strony z treścią protokołu przesłuchania świadków bez 
zapewnienia stronie udziału w tej czynności procesowej. Dowód taki należy powtórzyć. Naruszenie przez organ 
obowiązków wypływających z art. 79 kpa jest naruszeniem zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, co 
stanowi podstawę do wznowienia postępowania 
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• jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych, albo 
w drodze oględzin. 

Nieobecność należycie wezwanych na rozprawę stron nie stanowi przeszkody 
do jej przeprowadzenia (art. 94). Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać 
żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony 
mogą wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego (art. 95). 
 Zawieszenie postępowania (art. 97 i n.) następuje w sytuacji zaistnienia 
okoliczności czasowo uniemożliwiającej ostateczne rozstrzygnięcie sprawy, do chwili jej 
ustąpienia. Nie biegną wtedy terminy z kodeksu postępowania administracyjnego. 
Pomijając obligatoryjne przesłanki zawieszenia postępowania (art. 97) istotna wydaje się 
możliwość zawieszenia postępowania na wniosek strony. Organ administracji publicznej 
może tego dokonać, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało 
wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi 
społecznemu. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze 
stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się 
za wycofane. 

 
2.3 Decyzja administracyjna a postanowienie i ugoda. 

 
2.3.1 Decyzja administracyjna. 
 

Sprawy w postępowaniu administracyjnym organ załatwia zasadniczo przez 
wydanie decyzji (czasem „ukrywa” się ona pod innymi nazwami - zezwolenie, koncesja, 
pozwolenie), która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części, albo w inny 
sposób kończą sprawę w danej instancji (art. 104 i n.). „Decyzja administracyjna jest 
jednostronnym rozstrzygnięciem organu administracji państwowej o wiążących 
konsekwencjach obowiązującej normy prawnej dla indywidualnie określonego podmiotu  
i konkretnej sprawy, podjęte przez ten organ w sferze stosunków zewnętrznych”

45
. 

 W sytuacji, kiedy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 
bezprzedmiotowe

46
 (odpadł jeden z konstytutywnych elementów sprawy administracyjnej, 

o której mowa w art. 1 pkt 1
47

 np.:  jedyna występująca w postępowaniu strona utraciła 
swój status – wykazano brak interesu prawnego), albo wystąpiła o to strona, na wniosek 
której wszczęto to postępowanie (a inne strony się nie sprzeciwiają i nie jest to sprzeczne 
z interesem społecznym) organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. 
 Czasem istotnym elementem procedury wydawania decyzji administracyjnej jest 
uzgodnienie (art. 106) – zajęcie stanowiska przez inny organ (wyrażenie opinii lub zgody 
albo wyrażenie stanowiska w innej formie), jeśli tego wymagają przepisy szczególne. 
Decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. O zwróceniu się o uzgodnienie 
zawiadamia się stronę, a na organ zajmujący stanowisko w sprawie (może przeprowadzić 
postępowanie wyjaśniające) nałożono obowiązek jego przedstawienia niezwłocznie. nie 
później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis 
prawa przewiduje inny termin. Warto zwrócić uwagę, że zajęcie stanowiska przez ten 
organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie. O tym 
uprawnieniu dość często się zapomina, a może być ono skutecznym instrumentem  
w trakcie prowadzenia postępowania (zdarza się przykładowo, że organ nie wykonuje 
obowiązku uzgodnienia, co prowadzi do wadliwości postępowania). W przypadku 
niezajęcia stanowiska w terminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 – 38 k.p.a.

48
. 

                                                 
45

 wyrok NSA z dnia 22 września 1983 r., SA/Wr 367/83 
46

 trzeba tą sytuacje odróżnić od bezzasadności żądania (braku podstaw do uwzględnienia jej żądań), ta bowiem 
nie prowadzi do umorzenia, a musi zostać wykazana w decyzji załatwiającej sprawę co do jej istoty 
47

 M. Jaśkowska, A. Wróbel: op. cit. 
48

 patrz rozdział 2.1 
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 W praktyce bardzo przydatne mogą się okazać postanowienia art. 107, który 
wskazuje jakie elementy powinna zawierać decyzja administracyjna. Dość bogate 
orzecznictwo dotyczące tej materii i poszczególnych jej elementów oraz rozbudowany 
dorobek doktryny powinny skłonić do zapoznania się z nim w trakcie analizy decyzji (aktu 
ją przypominającego) wydanej w konkretnej sprawie, w szczególności w sytuacji 
stwierdzenia braku konkretnego elementu (i jego konsekwencji). 
 Pomijając przepisy szczególne w decyzji powinno znaleźć się: 

• oznaczenie organu administracji publicznej, 

• data wydania, 

• oznaczenie strony lub stron,  

• powołanie podstawy prawnej,  

• rozstrzygnięcie,  

• uzasadnienie faktyczne i prawne,  

• pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,  

• podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 
upoważnionej do wydania decyzji, 

• pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi (dodatkowo, jeśli 
może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu 
administracyjnego). 
 „Pisma zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w drodze decyzji są 

decyzjami, pomimo nie posiadania w pełni formy przewidzianej w art. 107 § 1 kpa, 
jeśli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifikowania ich jako 
decyzji. Do takich elementów należy zaliczyć: oznaczenie organu administracji 
państwowej wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie 
sprawy oraz podpis osoby reprezentującej organ administracji”49

. 
 Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie 
faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, 
z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś 
uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem 
przepisów prawa. Wyjątkowo można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia 
ona w całości żądanie strony

50
, albo ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub 

porządek publiczny. 
 Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa 
do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, 
która zastosowała się do tego pouczenia (art.112). 

Decyzja (nieostateczna) może zawierać klauzulę rygoru natychmiastowej 
wykonalności. Wynika on z przepisów szczególnych lub ze stwierdzonej przez organ 
konieczności nadania go dla ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenia 
gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami czy inny interes społeczny lub 
wyjątkowo ważny interes strony

51
. Rygor natychmiastowej wykonalności może zostać 

nadany od razu lub później, w drodze osobnego postanowienia (przysługuje zażalenie). 
Co do zasady decyzje doręcza się stronom na piśmie (poza przypadkami z art. 

14 § 2), a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili 
jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej. 

Przepisy k.p.a. (art.111 – 113) normują także możliwość uzupełnienia (14 dni), 
sprostowania oraz wyjaśnienia decyzji, gwarantując w ten sposób usunięcie nieistotnych 
wad. 

 
                                                 
49

 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 1981 r. SA 1163/81 
50

 nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek 
odwołania 
51

 czasem wymagane od strony jest zabezpieczenie  
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2.3.2 Postanowienie. 
 
 Postanowienia służą przede wszystkim rozstrzygnięciu różnych kwestii 
incydentalnych, które pojawiają się w jego toku i nie rozstrzygają o istocie spraw, chyba 
że przepisy kodeksu stanowią inaczej (art. 129 i n.). Postanowienie powinno zawierać: 
oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub 
stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy 
prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga 
do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego osoby upoważnionej do jego wydania. Dodatkowo postanowienie powinno 
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do 
sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie. 

Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu 
administracyjnego, doręcza się na piśmie (poza art. 14 § 2), W tym ostatnim przypadku 
(skarga) wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi oraz uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym. 
 Zgodnie z art. 126 k.p.a. do postanowień stosuje się odpowiednio wymienione  
w nim przepisy dotyczące decyzji.  

Trzeba pamiętać, że o tym z którą formą mamy do czynienia (postanowienie, 
decyzja) decyduje treść aktu, a nie jego nazwa. 

 
2.3.3 Ugoda. 
 

 Jednym z sposobów merytorycznego zakończenia postępowania 
administracyjnego jest ugoda administracyjna (art. 114 i n.). Pod pewnymi warunkami 
mogą ją zawrzeć strony postępowania do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie. 
Ugoda wymaga ona zatwierdzenia przez organ administracji publicznej w drodze 
postanowienia (w podobnej formie organ odmawia, w obu sytuacjach przysługuje 
zażalenie). Z chwilą jego „ostateczności” ugoda staje się wykonalna i wywiera takie same 
skutki jak decyzja. Zresztą w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące decyzji.  

 
2.4 Odwołanie od decyzji i rozstrzygnięcie organu II instancji. 

 
 Podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym jest 
odwołanie od nieostatecznej decyzji wydanej w pierwszej instancji (art. 127) do organu 
administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ 
odwoławczy

52
. Jednak od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub 

samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, ale strona niezadowolona  
z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, stosując odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. 
 Co prawda, zgodnie z art. 128, odwołanie nie wymaga szczegółowego 
uzasadnienia – wystarczy, że z odwołania wynika, iż strona nie jest zadowolona z wydanej 
decyzji

53
, to jednak oczywiste jest, że uszczegółowienie zarzutów w odpowiednio 

przygotowanym uzasadnieniu umożliwi organowi odwoławczemu właściwe rozpatrzenie 

                                                 
52

 np.: art. 9a w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: „Organem wyższego stopnia 
w sprawach określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę wykonującego zadania  
z zakresu administracji rządowej, jest wojewoda” 
53

 przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania 
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sprawy i kontrolę prawidłowości decyzji organu pierwszej instancji – wychwycenie 
uchybień54

. 
Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni55

 od dnia doręczenia decyzji 
stronie (od dnia jej ogłoszenia, jeśli odbyło się to w formie ustnej) do właściwego organu 
odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Powinno ono spełniać 
wcześniej wskazane wymogi ustanowione dla pisma procesowego. 

Decyzja nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania. Jeżeli odwołanie zostanie złożone w terminie, to wstrzymuje ono wykonanie 
decyzji. Tych zasad nie stosuje w sytuacji, kiedy decyzji został nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności, podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy 
ustawy, albo gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Pamiętać jednak należy,  
że organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe 
wykonanie decyzji. 
 Organ pierwszej instancji zawiadamia strony o wniesieniu odwołania. Innym 
obowiązkiem jest konieczność przekazania odwołania wraz z aktami sprawy w terminie  
7 dni (od otrzymania) organowi drugiej instancji. Jeśli odwołanie wniosły wszystkie 
strony

56
, to organ administracji publicznej, który wydał decyzję może wydać nową decyzje, 

w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję (uznając, że odwołanie zasługuje w całości 
na uwzględnienie). Nowa decyzja także podlega zaskarżeniu.  
 Niedopuszczalność odwołania (np.: osoba uzurpująca sobie uprawnienia strony) 
oraz uchybienie terminu do jego wniesienia organ odwoławczy stwierdza w drodze 
ostatecznego postanowienia57. 

W trakcie postępowania odwoławczego organ może przeprowadzić na żądanie 
strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie uzupełniające w zakresie dowodów  
i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który 
wydał decyzję58

. 
  Aż do wydania decyzji przez organ odwoławczy strona może cofnąć 
odwołanie, jednak to żądanie nie może być uwzględnione, jeżeli prowadziłoby to do 
utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny. 
  Organ odwoławczy rozstrzygając sprawę w drugiej instancji może wydać 
decyzję, w której:  

• utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję (ustalenia i rozstrzygnięcie organu 
odwoławczego pokrywają się z rozstrzygnięciem organu I instancji), 

• uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub części i w tym zakresie orzeka, co 
do istoty sprawy (organ odwoławczy stwierdził naruszenie przepisów prawa 
materialnego lub procesowego, albo błędną ocenę stanu faktycznego oraz 
konieczność własnego rozstrzygnięcia sprawy), 

• uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji (ponowne rozstrzygnięcie wymaga 
właściwego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - dowodowego, organ 
odwoławczy może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy 
ponownym rozpatrzeniu sprawy), 

                                                 
54

 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2002 r. II SA 2981/2000 - „organ odwoławczy 
jest zobowiązany do ponownego rozpatrzenia merytorycznego sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny 
wypowiadał się wielokrotnie w tym zakresie i uznał, że istota administracyjnego postępowania odwoławczego 
polega na ponownym rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej, która była przedmiotem rozstrzygnięcia organu  
I instancji, nie zaś jedynie na kontroli zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu w stosunku do decyzji 
organu I instancji” 
55

 przepisy szczególne mogą ustalać inne terminy 
56

 ewentualnie jedna, a pozostałe zgodziły się na uchylenie lub zmianę decyzji 
57

 przysługuje jednak skarga do sądu administracyjnego 
58

 dodatkowo trzeba wskazać, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy o postępowaniu w I instancji 
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• umarza postępowanie odwoławcze (konsekwencją jest „utrzymanie” 
zaskarżonej odwołaniem decyzji), 

• uchyla zaskarżoną decyzję w całości i umarza postępowanie pierwszej 
instancji59. 

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony, która wniosła 
odwołanie (zakazem reformationis in peius), chyba że zaskarżona decyzja rażąco 
narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. 
 Analogicznym do decyzji środkiem zaskarżenia postanowień (odpowiednie 
stosowanie przepisów) jest zażalenie (art. 141 i n.). Przysługuje ono stronie (czasem także 
innym uczestnikom np.: świadkom i biegłym) w sytuacji, kiedy tak stanowi kodeks 
postępowania administracyjnego. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia 
doręczenia postanowienia stronie (ustnego ogłoszenia). Trzeba podkreślić, że jego 
wniesienie nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji 
publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za 
uzasadnione. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko  
w odwołaniu od decyzji. 

 
2.5 Wznowienie postępowania. 
 

„Instytucja wznowienia postępowania służy wyeliminowaniu z obrotu prawnego 
ostatecznych decyzji, które zostały wydane w postępowaniu administracyjnym 
przeprowadzonym w wadliwy sposób. W wyniku wznowienia postępowania otwiera się 
możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy”

60
 i naprawienia błędów, które wystąpiły  

w postępowaniu (art. 145 i n.). Jest to środek nadzwyczajny, dający możliwość weryfikacji 
rozstrzygnięć ostatecznych. 

Postępowanie wznawia się jeżeli: 
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, 

okazały się fałszywe, 
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa

61
, 

3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który 
podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27,  

4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu62, 
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody 

istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję, 

                                                 
59

 wyrok NSA z dnia 9 stycznia 1985 r., III SA 1105/84 - „art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa nie precyzuje wyraźnie 
przyczyn umorzenia w postępowaniu odwoławczym postępowania pierwszej instancji. Wydaje się jednak 
oczywiste, że umarzając postępowanie organu I instancji, organ odwoławczy kieruje się przesłankami 
określonymi w art. 105 par. 1 Kpa, czyli spowodowaną jakimikolwiek przyczynami - bezprzedmiotowością 
postępowania” 
60

 Przybysz Piotr „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz”, Warszawa 2006 r.  
61

 z przyczyn określonych w dwóch pierwszych punktach postępowanie się wznawia również przed stwierdze-
niem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli 
sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne 
dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu 
społecznego. Może to mieć miejsce także wtedy, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może 
być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa  
62

 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2001 r. I SA 2384/99 - „Podstawa 
wznowienia postępowania z art. 145 § 1 pkt 4 kpa - strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu - 
oparta została na dwóch przesłankach: na okoliczności niebrania udziału przez stronę w postępowaniu i na braku 
winy strony. Przez udział w postępowaniu należy rozumieć udział stron w całym ciągu czynności postępowania 
administracyjnego, przeprowadzonych przez organ administrujący. Chodziłoby przy tym o udział w czynnościach, 
które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i udział, w których jest przewidziany w kodeksie 
postępowania administracyjnego. Oznacza to, że ma to być sytuacja, gdy strona w ogóle nie wzięła udziału w 
postępowaniu, albo też, gdy nie brała ona udziału w istotnych czynnościach o charakterze przygotowawczym” 
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6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego 
organu, 

7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd 
odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2), 

8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które 
zostało następnie uchylone lub zmienione. 

Wznowienia postępowania można żądać, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł  
o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, 
na podstawie którego została wydana decyzja w terminie jednego miesiąca od dnia 
wejścia w życie orzeczenia. 
Uchylenie decyzji z przyczyn wskazanych w punkcie 1 i 2 wyliczenia nie może nastąpić, 
jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat, zaś w przypadku 
pozostałych przyczyn pięć lat. Nie uchyla się decyzji, jeżeli w wyniku wznowienia 
postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja „tożsama” z dotychczasową. W tych 
sytuacjach organ administracji publicznej stwierdza wydania zaskarżonej decyzji  
z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie uchylił tej 
decyzji. Stanowi ona podstawę do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. 

Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony63
. 

Podanie wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję  
w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała 
się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania (pkt 4 wyliczenia od 
dowiedzenia się o decyzji). 

Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia, które stanowi 
podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn 
wznowienia oraz rozstrzygnięcia istoty sprawy. Natomiast odmowa wznowienia 
postępowania następuje w drodze decyzji. 

Organem właściwym w sytuacji wznowienia postępowania jest organ, który 
wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli jednak przyczyną sięgnięcia po ten 
nadzwyczajny środek jest działalność tego organu, to rozstrzyga organ wyższego 
stopnia

64
. Organ po przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję, w której odmawia 

uchylenia decyzji dotychczasowej (brak podstaw), albo uchyla decyzję dotychczasową, 
(żądanie było uzasadnione) i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy

65
. 

 
2.6 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji. 
 

 Do nadzwyczajnych środków weryfikacji decyzji administracyjnych, oprócz 
możliwości wznowienia postępowania, należą także: uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie 
nieważności tego aktu normatywnego (art. 154 i n.) 
 Uchylenie (zmiana) decyzji ostatecznej (nie zawierającej żadnej kwalifikowanej 
wady prawnej, prawidłowej) przez organ administracji publicznej

66
, na mocy której żadna 

ze stron nie nabyła prawa, może nastąpić w każdym czasie, jeżeli przemawia za tym 
interes społeczny lub słuszny interes strony. W sytuacji, kiedy strona jednak nabyła 
prawo na mocy decyzji ostatecznej, musi ona wyrazić zgodę na jej uchylenie (zmianę), 
przy dodatkowym założeniu prawnej dopuszczalności (w przepisach szczególnych) takiego 

                                                 
63

 wyłącznie na żądanie strony – pkt 4 wyliczenia i w związku z orzeczeniem TK 
64

 ale nie kiedy decyzję w ostatniej instancji wydał minister, a w sprawach należących do zadań jednostek 
samorządu terytorialnego - samorządowe kolegium odwoławcze 
65

 możliwe jest wstrzymanie z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy 
wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania. Na postanowienie w 
sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy stronie zażalenie, chyba że postanowienie wydał minister lub 
samorządowe kolegium odwoławcze (art. 152) 
66

 ten, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia (wyjątkowo nie – w sprawach zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego) , co następuje w drodze decyzji 



Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych  

 

 - 22 -

rozstrzygnięcia organu
67

. Wyjątkowo minister68
 może uchylić lub zmienić w każdą decyzję 

ostateczną, jeżeli nie można w inny sposób usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu 
ludzkiemu, zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub ważnych 
interesów Państwa. Uchylenie decyzji nastąpi także, jeżeli została ona wydana  
z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności 
w wyznaczonym terminie. Strona, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany 
decyzji, może żądać odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od właściwego 
organu. Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie następuje się z upływem trzech lat od 
dnia, w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję. 
 Stwierdzenie nieważności decyzji (także nieostatecznych69) przez organ 
administracji publicznej następuje, kiedy: 

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, 
4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie, 
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały, 
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą, 
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. 

Nie stwierdza się nieważności decyzji, gdy wywołała ona nieodwracalne skutki prawne, 
albo od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat70

 - wtedy organ ograniczy 
się tylko do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz 
wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji. 
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony 
lub z urzędu, a organem właściwym jest organ wyższego stopnia

71
. Rozstrzygnięcie w 

sprawie nieważności decyzji (odmowa wszczęcia postępowania w tej kwestii) następuje w 
drodze decyzji. Możliwe jest wstrzymanie wykonania decyzji (art. 159). W związku z 
domniemaniem legalności (i trwałości) decyzja administracyjna pozostaje ważna do czasu 
stwierdzenia nieważności przez uprawniony organ. Natomiast stwierdzenie nieważności 
wywołuje skutki prawne od daty wydania unieważnionej decyzji (nieważność względna72). 
 Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji przez organ administracji publicznej, który ją 
wydał w pierwszej instancji, ma miejsce, kiedy: 

1) stała się ona bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje 
przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony, 

2) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku,  
a strona nie dopełniła tego warunku. 

Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie innej decyzji wywołuje skutki prawne od dnia, w którym 
powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji

73
. 

 
2.7 Prawo do składania petycji, skarg i wniosków. 

 
 Konstytucja RP (art. 63) gwarantuje każdemu prawo do składania petycji, skarg  
i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, 
organów samorządowych jednostek organizacyjnych, organizacji i instytucji społecznych 
(w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
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 dopuszczalne jest to także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w k.p.a., o ile 
przewidują to przepisy szczególne 
68

 wojewoda - w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach 
należących do zadań z zakresu administracji rządowej 
69

 np. : wyrok NSA 5.05.1982 II SA 919/81 OSPiKA 4/1983 
70

 drugi warunek ma zastosowanie tylko do punktów: 1, 3, 4 i 7 wyliczenia 
71

 kiedy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ  
72

 trzeba jednak uwzględnić skutki, jakie wywoływała wadliwa decyzja do chwili stwierdzenia jej nieważności  
73

 T. Woś: „Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej (art. 162 k.p.a.)”, PiP 1992,  
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publicznej). Realizowane jest ono na zasadach określonych przepisami kodeksu 
postępowania administracyjnego (art. 221 i n.). 
 Petycje, skargi i wnioski

74
 można składać w interesie publicznym, własnym 

lub innej osoby za jej zgodą – mogą one służyć także ochronie interesu faktycznego. 
Rozpatrywane i załatwiane są w ramach właściwości konkretnych podmiotów. Nie 
funkcjonuje niestety w ramach tej procedury możliwość rozstrzygnięcia o zasadności, czy 
sposobie załatwienia konkretnej skargi lub wniosku, co zmniejsza skuteczność tego prawa. 
 Ustawa przewiduje także pewne gwarancje dla osób składających skargi lub 
wnioski. Nikt z tego powodu nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut, 
jeżeli tylko działa w granicach prawem dozwolonych. Dodatkowo podmioty, na których 
ciąży obowiązek rozpatrywania tych spraw muszą przeciwdziałać hamowaniu krytyki  
i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków.  
 O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę 
(art. 237 § 1 i art. 244 § 1). Skarga w sprawie indywidualnej złożona przez stronę, która 
nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie 
postępowania, natomiast jeśli pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie 
postępowania administracyjnego z urzędu. W sytuacji, kiedy już się toczy postępowanie 
skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w jego toku postępowania,  
a pochodząca od innej osoby stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie 
powinien rozpatrzyć z urzędu. 
 W celu bliższego zapoznania się z tą materią warto przeanalizować Dział VIII 
k.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
 

2.8 Postępowanie sądowoadministracyjne. 
 

2.8.1 Skarga do WSA. 
 
 Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości zwłaszcza przez 
kontrolę działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem 
powszechnie obowiązującym. Wojewódzkie sądy administracyjne rozpatrują sprawy  
w I instancji, a nadzór nad ich orzekaniem sprawuje Naczelny Sąd Administracyjny  
(II instancja)

75
. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne 

obejmuje orzekanie w sprawach skarg na
76

:  
1) decyzje administracyjne; 
2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie 
albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do 
istoty; 
3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które 
służy zażalenie; 
4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej 
dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; 
4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych 
sprawach; 
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych 
organów administracji rządowej; 
6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone  
w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 
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 o rozróżnieniu tych form decyduje treść, skarga ma charakter powszechny 
75

 więcej na ten temat w ustawach: Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi oraz przepisach wprowadzających obie ustawy 
76

 art. 3 PSA 
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7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 
8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a. 
 Zgodnie z art. 50 PSA uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w 
tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna 
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych 
osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Skargę wnosi się w terminie 
trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53  § 1) 

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 
działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Przekazuje on skargę sądowi wraz  
z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej 
wniesienia, albo (w zakresie swojej właściwości) uwzględnia skargę w całości do dnia 
rozpoczęcia rozprawy. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub 
czynności. Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. 

W kwestiach szczegółowych (terminy, wymagania pism procesowych, uprawnienia 
stron itd.) niezbędne jest zapoznanie się z aktami prawnymi, które dotyczą ustroju  
i postępowania przed sądami administracyjnymi. Trzeba jednak jeszcze raz stanowczo 
podkreślić, że sądy te nie rozpoznają spraw pod względem merytorycznym (zasadność 
roszczenia), tak jak organy administracji w dwóch instancjach, ale kontroluje zaskarżone 
akty (działalność organów) tylko w zakresie ich zgodności z prawem. 
 

2.8.2 Skarga kasacyjna do NSA. 
 
 „Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia 
kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej” (art. 173 § 1). Można ją 
oprzeć na naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 
zastosowanie albo przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ 
na wynik sprawy (podstawy kasacyjne). Skarga kasacyjna powinna być w zasadzie 
sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (przymus adwokacki) i wnosi się ją do 
sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia 
doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 
 Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma 
usprawiedliwionych podstaw, albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego 
uzasadnienia odpowiada prawu, bądź w razie uwzględnienia - uchyla

77
 zaskarżone 

orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, 
który wydał orzeczenie (wyjątkowo rozpoznaje sprawę sam). 

 
3. Prawo do informacji publicznej i informacji o środowisku. 
 

3.1 Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej  
i informacji o środowisku. 

 
3.1.1 Konstytucja RP. 
 

 Prawo do informacji publicznej (środowiskowej) jest podstawowym elementem 
społeczeństwa obywatelskiego. Ma ono umożliwiać jednostkom kontrolę władz 
publicznych oraz gwarantować pełne i racjonalne wykorzystanie przysługujących 
uprawnień – aktywne uczestnictwo w procesie podejmowania istotnych dla wspólnoty 
(społeczeństwa) decyzji.  
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 uwzględnia też nieważność postępowania 
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 Podstawowym aktem prawnym zapewniającym jednostce prawo do informacji jest 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa zasadnicza 
wyróżnia, ze względu na treść informacji, która ma być udostępniona, dwie podstawowe 
kategorie tego prawa – prawo dostępu do informacji publicznej (art. 61) oraz prawo do 
informacji o środowisku (art. 74 ust. 3).  

Zgodnie z regulacją konstytucyjną dostęp do informacji publicznej przysługuje 
obywatelom i jest to „prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy 
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również 
uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, 
a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one 
zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu 
Państwa”. Gwarantuje przede wszystkim „dostęp do dokumentów oraz wstęp na 
posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 
wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”, przy założeniu, że kwestie 
szczegółowe (kształt prawa),  np.: procedura  udzielania informacji, uściślone zostaną  
w regulacji ustawowej, a odnośnie Sejmu i Senatu w regulaminach tych izb. 

Natomiast prawo do informacji o środowisku obejmuje dostęp do informacji  
o stanie oraz ochronie środowiska i zgodnie z Konstytucją przysługuje każdemu, bez 
względu np.: na obywatelstwo, wiek, czy zdolność do czynności prawnych. Pojawia się 
ono w kontekście obowiązku prowadzenia przez państwo polityki, która zapewni 
bezpieczeństwo ekologiczne oraz wspierania działań obywateli na rzecz ochrony  
i poprawy stanu środowiska. To właśnie to prawo jest najbardziej skutecznym 
instrumentem w batalii o ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, dzięki 
umożliwieniu kontroli władzy publicznej i zapewnieniu możliwości uruchomienia innych 
mechanizmów, które doprowadzą do zmiany postępowania zagrażającego środowisku. 

Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że oba te prawa nie mają charakteru 
bezwzględnego i podlegają ograniczeniom ustawowym (nie naruszającym jednakże istoty 
prawa lub wolności), koniecznym w demokratycznym państwie dla zabezpieczenia choćby 
takich wartości jak np.: porządek publiczny, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, 
moralność publiczna, czy poszanowanie wolności i praw innych osób.  

Istotnym uzupełnieniem tej regulacji jest wolność wypowiedzi (art. 54) – wyrażania 
swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz wolność 
informowania, czyli swoboda poszukiwania, opracowywania i przekazywania innym 
podmiotom pozyskanych informacji, także publicznych i środowiskowych  
(tzw. pośrednictwo informacyjne)

78
. 

 
3.1.2 Konwencja z Aarhus oraz prawodawstwo Unii Europejskiej. 
  
 Ważną źródłem prawa do informacji środowiskowej jest Konwencja o dostępie 

do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w Aarhus w dniu 
25 czerwca 1998 r., która przez proces  ratyfikacji (za zgodą ustawową) w dniu 21 
czerwca 2001 r. została wprowadzona do polskiego porządku prawnego i zgodnie z art. 91 
Konstytucji może być pod pewnymi warunkami (konkretność przepisu) stosowana 
bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed ustawą. Cechą charakterystyczną tego aktu jest 
przyznanie społeczeństwu konkretnych uprawnień w ramach tzw. trzech filarów Konwencji 
(wynikających już z jej tytułu), które powiązane zostały z odpowiadającymi im obowiązkami 
administracji publicznej (podmiotów choćby pośrednio powiązanych ze sferą władztwa 
publicznego) i podlegają wyegzekwowaniu także na drodze sądowej. Przydatność tej 
regulacji w praktyce można polegać na posiłkowym stosowaniu jej norm w kontekście 
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 „Prawo konstytucyjne”, red. P. Sarnecki, 2004 r. 
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przepisów prawa krajowego, które nie zawsze zbieżne są z konwencyjnymi standardami. 
Odpowiednią analizę przepisów Konwencji z Aarhus na tle regulacji krajowej należy podjąć 
w trakcie oceny konkretnego stanu faktycznego. 

 Konwencja z Aarhus wywarła także istotny wpływ na ewolucję aktów prawa Unii 
Europejskiej. Pierwsza kompleksowo regulująca kwestie prawa do informacji 
środowiskowej dyrektywa Rady 90/313/EWG z 7 czerwca 1990 r. w sprawie 
swobodnego dostępu do informacji o środowisku została zastąpiona przez dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. o dostępie 
publicznym do informacji o środowisku i zastąpieniu dyrektywy Rady 90/313/EWG, 
która dostosowała prawo wspólnotowe do norm Konwencji oraz uzupełniła i sprecyzowała 
regulację swojej prawnej „poprzedniczki”. 

 Dyrektywa 2003/4/WE m.in.: rozszerza zakres informacji podlegający 
udostępnieniu oraz katalog podmiotów zobowiązanych do jej udzielenia, ogranicza prawo 
pobierania opłat za umożliwienie dostępu, skraca terminy realizacji obowiązku 
informacyjnego, a co najważniejsze ogranicza przesłanki odmowy udostępnienia 
informacji, nakazując jednocześnie stworzenie sprawnego systemu egzekucji uprawnień 
na drodze administracyjnej i sądowej. Podkreślić należy, że prawo do informacji  
o środowisku także w ustawodawstwie unijnym nie jest ograniczone tylko do obywateli, ale 
może z niego skorzystać „każdy” – jest to prawo podmiotowe każdego człowieka. 
 Na państwa członkowskie UE został nałożony obowiązek wprowadzenia 
rozwiązań przyjętych w dyrektywie do krajowego porządku prawnego do dnia 14 lutego 
2005 r., czego konsekwencją są odpowiednie regulacje np. Prawa ochrony środowiska. 
 Doniosłość prawa do informacji o środowisku i jego ochronie przejawiła się także 
w dalszych regulacjach prawnych organów Unii Europejskiej. Do najistotniejszych aktów 
normatywnych Wspólnoty dotyczących tej materii należy zaliczyć: 

• Rozporządzenie 1049/2001  Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2001 
roku w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji, dotyczące informacji zawartych w dokumentach organów 
Wspólnoty i udostępnianych na wniosek każdego obywatela Unii, każdej osoby 
fizycznej lub prawnej zamieszkałej lub mającej siedzibę w Państwie 
Członkowskim (art. 2), 

• Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 
2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, 
której celem jest przede wszystkim ułatwienie rozwoju innowacyjnych usług 
informacyjnych i swobodnej ich wymiany na rynku wewnętrznym, więc porusza 
ona kwestie związane bardziej z aspektem gospodarczym, przedsiębiorczością, 

• Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych 
planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do 
udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE, dyrektywa 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 
roku w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 
przedsięwzięć dla środowiska (zmieniona przez dyrektywę 97/11/WE Rady  
z dnia 3 marca 1997) oraz inne akty prawne, dotyczące udostępniania informacji 
w ramach procedury zagwarantowania udziału społeczeństwa, 

• Rozporządzenie 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 
2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, które 
ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na 
poziomie Wspólnoty w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych  
i określa zasady jego funkcjonowania, co powinno przyczynić się do ułatwienia 
udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących 
środowiska, zapobiec i zmniejszyć poziom zanieczyszczania, 
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• Rozporządzenie 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 
2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów 
Wspólnoty, związanego z realizacją zobowiązań wynikających z Konwencji 
poprzez ustanowienie odpowiednich przepisów regulujących zastosowanie jej 
postanowień bezpośrednio do instytucji i organów Wspólnoty, 

• Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.  
ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE), która będzie istotnym instrumentem udostępnienia 
większej ilości lepszych danych przestrzennych także w dziedzinie środowiska  
i ich wykorzystania także w zakresie polityki wspólnotowej w zakresie ochrony 
środowiska oraz polityki lub działań mogących oddziaływać na środowisko. Jej 
implementacja wpłynie także na sytuację jednostek – Państwa członkowskie 
zostały zobowiązane do zapewnienia bezpłatne i publicznego dostępu do 
danych przestrzennych (są wyjątki – art. 14). 

Wskazując ważniejsze akty normatywne Unii Europejskiej dotyczące prawa do 
informacji (przede wszystkim środowiskowej) nie można zapomnieć także o regulacji 
zawartej w prawie pierwotnym (powiązanym z wymienionym już rozporządzeniem 
1049/2001) Wspólnoty – Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Artykuł 255 
(tekst skonsolidowany) stwierdza, że „Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub 
prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo 
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji”. Każda z tych 
instytucji określa w regulaminie wewnętrznym szczegółowy sposób udostępnienia 
odpowiednich dokumentów. Podobne zresztą unormowanie można odnaleźć w art. 18 
Karty Praw Podstawowych, która obecnie jest tylko deklaracją polityczną 
(porozumieniem międzyinstytucjonalnym), ale wkrótce ma się stać istotnym elementem 
systemu prawnego Unii Europejskiej, w związku z postanowieniami Traktatu 
reformującego.  

Rozmiar niniejszej publikacji nie pozwala na dokładną analizę wymienionych 
aktów, należy jednak podkreślić ich znaczenie choćby w kontekście stosowania przepisów 
prawa polskiego, czy też możliwości „odwołania” się do rozstrzygnięć instytucji sądowych 
UE – Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Przydatne 
może się to okazać zwłaszcza w trakcie postępowania przed organami administracji 
publicznej. 

 
3.1.3 Ustawa o dostępie do informacji publicznej i Prawo ochrony 

środowiska w kontekście innych uregulowań w prawie polskim. 
 

 Podstawowymi aktami prawnymi, konkretyzującymi i rozwijającymi przepisy 
Konstytucji, Konwencji z Aarhus i prawodawstwa unijnego są ustawy: o dostępie do 
informacji publicznej (UDIP) z dnia 6 września 2001 r. i Prawo ochrony środowiska 
(POŚ) z dnia 27 kwietnia 2001 r.. Ustawy te, jako akty normatywne znajdujące się niżej  
w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce niż przedstawione 
wcześniej muszą być pod względem treści z nimi zgodne. Ustawy jednocześnie jednak 
przesadzają o kształcie rozwiązań prawnych przyjętych w aktach wykonawczych – 
rozporządzeniach, a wraz z nimi (i aktami prawa miejscowego) o aktach stosowania prawa 
– przede wszystkim decyzjach administracyjnych i orzeczeniach sądowych. 
 Przepisy dotyczące prawa do informacji o środowisku w znajdują się głównie  
w dziale IV tytułu I POŚ „Informacje o środowisku”. Składa się on z dwóch rozdziałów – 
„Rozdział 1. Dostęp do informacji” oraz „Rozdział 2. Państwowy monitoring środowiska 
oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku”. Jednak część uprawnień związanych  
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z dostępem do informacji i ich wykorzystaniem można odnaleźć także w innych przepisach 
ustawy. Uszczegółowienie postanowień POŚ nastąpiło w dość licznych rozporządzeniach 
wykonawczych, z czego, odnośnie do omawianego zakresu, należy wymienić 
najważniejsze: 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie 
sposobu udostępniania informacji o środowisku, 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz sposobu uiszczania opłat. 

 Najważniejszym jednak aktem prawnym dotyczącym omawianej kwestii jest 
ustawa o dostępie do informacji publicznej, gwarantująca ogólne prawo do informacji 
„każdemu” i obejmująca w jego ramach takie uprawnienia, jak prawo do: niezwłocznego 
uzyskania informacji publicznej (opartej na aktualnej wiedzy), zapoznania się  
z dokumentami urzędowymi, wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy 
publicznej pochodzących z wyborów powszechnych. Istotnym uzupełnieniem 
unormowania ustawowego jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. 
 Uprawnienia strony (oczywiście szersze) do uzyskania informacji w toczącym 
się konkretnym postępowaniu administracyjnym reguluje Kodeks postępowania 
administracyjnego, zobowiązując w art. 9 organy administracji publicznej do „należytego i 
wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych” i udzielania 
im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek dotyczących przepisów prawa. To drugie 
uprawnienie dotyczy zresztą także innych osób uczestniczących w postępowaniu. Zasada 
ta znajduje odzwierciedlenie także w innych kodeksu, m.in. art. 73 gwarantującym stronom 
(pośrednio podmiotom na prawach strony – organizacjom społecznym) możliwość 
przeglądania akt sprawy, sporządzanie z nich notatek i odpisów oraz ich uwierzytelniania, 
czy artykułach dotyczących pouczania strony o przysługujących jej uprawnieniach, 
nałożonych na nią obowiązkach i związanymi z nimi konsekwencjami procesowymi. 
 Przepisy o dostępie do informacji, bardziej już skonkretyzowane i dotyczące 
określonych sytuacji (rodzajów informacji), można także odnaleźć w innych aktach 
ustawowych m.in. w: 

• ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., 

• ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., 

• ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., 

• ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., 

• ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r.,  

• ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001r.,  

• ustawa o substancjach i preparatach chemicznych. z dnia 11 stycznia 2001 r.. 
Najbardziej jednak na uwagę zasługują dwie główne regulacje zawarte w Prawie 

ochrony środowiska oraz ustawie o dostępie do informacji publicznej. Przed skróconym 
omówieniem obu unormowań należy przede wszystkim ustalić ich wzajemną relację. 
Uzasadnione wydaje się w tym przypadku zastosowanie jednej z reguł kolizyjnych, 
rozstrzygających „konflikty” między normami prawnymi: norma późniejsza ogólna nie 
uchyla normy wcześniejszej szczegółowej. Trafność tego wyboru potwierdza norma 
późniejszej ustawy DIP, zawarta w art. 1 ust. 2 „Przepisy ustawy nie naruszają przepisów 
innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących 
informacjami publicznymi”. Tak więc w każdym tym przypadku, w którym ustawa 
szczególna w inny, konkretny sposób formułuje zasady i procedurę dostępu do informacji 
publicznej niż DIP zastosowanie znajdą te pierwsze

79
, jeżeli oczywiście obu regulacji nie 

da się pogodzić. 
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 J. Jendrośka, M. Bar: „Prawo ochrony środowiska. Podręcznik”, 2005 r. 
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Można więc wyróżnić trzy sytuacje
80

: 

• przepisy POŚ określają w inny sposób (konkretny) zasad i procedurę dostępu do 
informacji niż DIP – stosuje się przepisy POŚ np.: kwestia terminów udostępnienia 
informacji, opłat za umożliwienie dostępu, 

• przepisy POŚ określają częściowo w inny sposób (konkretny) zasad i procedurę 
dostępu do informacji niż DIP – stosuje się przepisy POŚ, a przepisy DIP tylko 
uzupełniająco np.: kwestia rodzajów informacji podlegających , 

• przepisy POŚ nie określają w ogóle zasad i procedury dostępu do informacji – 
stosuje się wyłącznie istniejące przepisy DIP np.: kwestia wskazania przez 
wnioskodawcę formy udostępnienia informacji. 

 
3.2 Zakres przedmiotowy dostępu. 
 
3.2.1 Prawo ochrony środowiska. 

  
 Zgodnie z art. 19 ust. 1 POŚ organy administracji są zobowiązane  
do udostępnienia każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które znajdują się 
w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. 
 Przez informacje o  środowisku i jego ochronie „należy rozumieć wiadomości 
o danym środowisku (jego części lub elemencie), dotyczące jego stanu, ocen, zamierzeń 
co do przeznaczenia lub wykorzystania, przewidywanego oddziaływania na otoczenie  
i  środków przeciwdziałających temu oddziaływaniu itp., wynikające ze źródeł wskazanych 
w art. 19 ust. 2 POŚ.”

81
. Trzeba podkreślić, że na podstawie obecnego stanu prawnego 

udostępnieniu podlegają nie tylko informacje znajdujące się w posiadaniu właściwych 
organów, ale także informacje dla nich przeznaczone, czyli te, do których pozyskania 
mają one odpowiednie uprawnienia (podstawy prawne). 
 Udostępnieniu podlegają na podstawie art. 19 ust. 1 POŚ (katalog zamknięty):
   
1) projekty: 
a) polityki ekologicznej państwa, 
b) wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, 
c) programów ochrony powietrza, 
d) programów ochrony środowiska przed hałasem, 
e) zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych 
- przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa; 
1a) polityka ekologiczna państwa; 
1b) wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska; 
1c) projekty polityk, strategii, planów i programów, o których mowa w art. 40 ust. 1

82
 

oraz projekty zmian w tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania  
z udziałem społeczeństwa oraz w celu uzyskania opinii organu, o którym mowa w art. 45  
i 381; 
1d) informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 40 ust. 4; 
2) polityki, strategie, plany lub programy, o których mowa w art. 40 ust. 1; 
3) prognozy oddziaływania na środowisko; 
3a) uzgodnienia, o których mowa w art. 48 ust. 283; 
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 ibidem 
81

 Radziszewski Edward: „Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz”, 2003 r.  
82

 a więc m. in.: projekty koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego, projekty polityk, strategii, planów lub programów w 
dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 
leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane przez organy administracji 
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4) decyzje, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1a-2, 2a i 4-9, wydawane dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są 
bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony84, 
4a) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia; 
5) postanowienia, o których mowa w art. 51 ust. 2

85
; 

6) (uchylony) 
7) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 
8) analizy porealizacyjne; 
8a) postanowienia, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1; 
9) dokumenty, o których mowa w art. 66 ust. 1; 
9a) rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może 
oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku,  
o którym mowa w art. 59; 
10) opracowania ekofizjograficzne; 
10a) programy ochrony powietrza; 
11) (uchylony) 
11a) mapy akustyczne, o których mowa w art. 118 ust. 1; 
11b) programy ochrony środowiska przed hałasem; 
12) zgłoszenia, o których mowa w art. 152 ust. 1; 
13) wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia, o których mowa w art. 181  
ust. 186; 
14) przeglądy ekologiczne; 
15) rejestry substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1; 
16) raporty o bezpieczeństwie oraz decyzje, o których mowa w art. 259 ust. 1; 
17) zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze; 
18) wykazy, o których mowa w art. 286 ust. 1; 
19) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu 
opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych; 
20) decyzje określające wymiar kary biegnącej; 
20a) decyzje odmawiające udostępnienia informacji, o których mowa w art. 20 ust. 4; 
21) wnioski o ustalenie programu dostosowawczego, o którym mowa w art. 426 ust. 1; 
22) dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych; 
23) wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska; 
23a) rejestry zawierające informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
oraz terenach, na których występują te ruchy; 
24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:  
a) zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka 
rehabilitacji zwierząt, 
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 chodzi o uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dokonywane przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
84

 decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, o zatwierdzeniu projektu budowlanego,  
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, 
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót 
polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, 
odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki, decyzja o zatwierdzeniu projektu 
scalenia lub wymiany gruntów, decyzja o zmianie lasu na użytek rolny, decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady, 
decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej 
85

 dotyczy postanowień stwierdzających obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia 
86

 dotyczy pozwoleń: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów 
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b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na pozyskiwanie roślin i zwierząt 
gatunków objętych ochroną częściową, 
c) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na zbiór roślin i grzybów chronionych, 
chwytanie, odławianie lub zabijanie zwierząt chronionych oraz wnioski o wydanie 
zezwolenia i zezwolenia na inne czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom  
w stosunku do gatunków objętych ochroną, 
d) zezwolenia na przewożenie przez granicę państwa roślin i zwierząt należących do 
gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, 
a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych, 
e) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, 
f) decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:  
- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń 
technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla 
roślinności, 
- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, 
- zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew 
lub krzewów; 
25) z zakresu ustawy o odpadach:  
a) wnioski o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi oraz decyzja zatwierdzająca ten program, a także informacje  
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,  
b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenie na prowadzenie działalności  
w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,  
c) dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów; 
25a) sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz  
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.); 
26) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) - wnioski o wydanie zezwolenia oraz 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
27) z zakresu ustawy - Prawo wodne - wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenie 
wodnoprawne na pobór wód, a także decyzje nakazujące usunięcie drzew i krzewów; 
28) z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 44, poz. 287 i Nr 75, poz. 493) - rejestry poważnych awarii oraz rejestr 
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku; 
29) rejestry, o których mowa w art. 34, 40, 50 i 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.  
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811,z późn. zm.); 
29a) decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, 
30)  z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania  
i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) - deklaracje 
środowiskowe; 
31) z zakresu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji  
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784): 
a) projekty krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji, 
b) zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami  
do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, 
c) zweryfikowane roczne raporty, 
d) decyzje o wymierzeniu kary pieniężnej za brak uprawnień do emisji, 
e) informacje dotyczące projektów wspólnych wdrożeń i projektów mechanizmu czystego 
rozwoju. 
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32) z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 
r. Nr 228, poz. 1947): 
a) koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze,  
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 
b) dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, 
c) karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 
33) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku  
i ich naprawie: 
a) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, o których mowa w art. 14 ust. 3, w art. 16  
ust. 1 oraz w art. 18 ust. 2 tej ustawy, 
b) postanowienia, o których mowa w art. 25 ust. 7 tej ustawy. 
 Jednocześnie w ustępie 3 wspomnianego artykułu POŚ rozszerzono 
przytoczony powyżej zakres form informacji (zresztą oparty na dość kazuistycznym 
wyliczeniu jej), podlegających udostępnieniu w tym trybie, poprzez wprowadzenie definicji 
uzupełniającej jej przedmiot. 
 I tak dostępowi do informacji o środowisku i jego ochronie podlegają także inne 
informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności  
w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych, dotyczące: 
1) stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania; 
2) emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać na środowisko; 
3) wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki; 
4) działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających  
na celu ochronę środowiska; 
5) planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem 
rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska; 
6) raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska. 

 
3.2.2 Ustawa o dostępie do informacji publicznej. 
 

 Pojęcie informacji publicznej wprowadza art. 1 ust. 1 DIP stanowiący, że w 
rozumieniu ustawy jest nią każda informacja o sprawach publicznych, a udostępnieniu 
będzie ona podlegała na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie. Ustawa, odwołując 
się do pojęcia informacji o sprawach publicznych, nie definiuje go, wymienia jednakże w 
art. 6 przykładowe informacje będące jej przedmiotem, nie wskazując także ich form. 
 Według artykułu 6 udostępnieniu podlega informacja publiczna  
w szczególności (wyliczenie ma charakter tylko przykładowy) o:   
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:  
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,  
b) projektowaniu aktów normatywnych,  
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, 
wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,  
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 187

, w tym o:  
a) statusie prawnym lub formie prawnej,  
b) organizacji,  
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,  
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,  
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,  
f) majątku, którym dysponują, 
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3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:  
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, 
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego 
w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki 
budżetowej i pozabudżetowej, 
c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, 
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach 
udostępniania danych w nich zawartych, 
g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym  
w przepisach odrębnych, 
h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym  
w przepisach odrębnych, 
4) danych publicznych, w tym:  
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:  
- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,  
- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski  
i opinie podmiotów ją przeprowadzających,  
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez 
funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,  
c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,  
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,  
5) majątku publicznym, w tym o:  
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,  
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,  
c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych  
i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas 
chorych,  
d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z 
zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku  
i jego obciążeniach,  
e) dochodach i stratach spółek handl., w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), 
mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz 
dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,  
f) długu publicznym, 
g) pomocy publicznej,  
h) ciężarach publicznych.  
 Według ustawy dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub 
wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego  
w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do 
innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. 
 Istotną wskazówkę, co do zakwalifikowania danej informacji do kategorii 
publicznych, podlegających udostępnieniu na podstawie DIP, daje Wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. II SA 4059/2002, w którym 
stwierdzono, że „informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub 
odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych 
podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań 
władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. 
Informacja publiczna odnosi się jednak do faktów”. 
 Jeżeli chodzi o relacje między przedmiotem informacji publicznej, a informacji  
o środowisku i jego ochronie, to należy podkreślić, że oba zakresy się przenikają. Nie 
każda informacja publiczna jest jednocześnie informacją środowiskową i nie każda 
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informacja środowiskowa jest informacją publiczną. Dotyczy to w szczególności informacji, 
które pochodzą od osób prywatnych, ale POŚ nakazuje ich udostępnienie. 
 Wykorzystując w praktyce przepisy o zakresie przedmiotowym obu ustaw, przy 
szukaniu podstawy prawnej dla wniosku o udostępnienie informacji, należy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na charakter informacji, którą chce się pozyskać i, jeśli istnieje 
dostateczna podstawa do uznania, że ma ona związek ze środowiskiem i jego ochroną, 
należy stosować ustawę POŚ, jako unormowanie szczególne. 

 
3.2.3 Zakres przedmiotowy POŚ i DIP w praktyce – przegląd 

orzecznictwa. 
 

 W polskim systemie prawnym prawem są normy powstające w drodze 
stanowienia przez ustawodawcę, a nie wynikające z orzeczeń sądowych w konkretnych 
sprawach (prawo precedensów). Mając jednak na uwadze pewną rolę uzasadnień takich 
orzeczeń w procesie interpretacji (jednej z wielu możliwych) przepisów ustawowych  
i wydawaniu decyzji administracyjnych oraz pojawiający się czasami oportunizm organów 
administracji przy  ich wydawaniu pomocne będzie krótkie przedstawienie wybranych 
orzeczeń sądów administracyjnych i decyzji organów odwoławczych. 
 I tak do informacji publicznych podlegających udostępnieniu należą decyzje  
o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym, podlegającym zatwierdzeniu w tej 
decyzji, stając się w ten sposób integralną częścią rozstrzygnięcia administracyjnego

88
. 

Prawa autorskie i pokrewne nie mogą stanowić podstawy do odmowy udostępnienia 
informacji publicznej zawartej w dokumentach objętych tym prawem, opracowanych na 
zlecenie organów administracji,  bowiem „złożenie ich przez autorów stanowi zgodę na ich 
dalsze udostępnianie społeczeństwu, przy czym żądający informacji o środowisku mają 
prawo do ich wykorzystania jedynie w celach własnego użytku osobistego (tzn. składania 
uwag w toku postępowania lub np. wniosków o podjęcie kontroli w stosunku do danego 
podmiotu)”

89
. Dotyczy to np.: prognoz oddziaływania na środowisko, prognoz finansowych, 

opracowywanych w trakcie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wycen nieruchomości Skarbu Państwa. 
 Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie można żądać 
udostępnienia tekstu jakiejś ustawy, gdyż ustawa nie jest informacją publiczną90

,  
a charakteru informacji publicznej nie mają wnioski w sprawie indywidualnej, jak  
np.: żądanie wyjaśnienia treści aktów, czy polemika z dokonanymi ustaleniami (tak - 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 września 2002 r., II SA/Bk 180/02). 
Dodatkowo „wnioskiem w świetle przedmiotowej ustawy może być objęte jedynie pytanie  
o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi (…), wniosek 
nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych.”

91
. 

 
3.3 Zakres podmiotowy dostępu. 

 
 W trakcie analizy zasad i trybu udzielania informacji publicznych 
(środowiskowych) bardzo istotna wydaje się kwestia podmiotów uprawnionych do ich 
pozyskiwania oraz podmiotów zobowiązanych do ich udostępnienia. 
 Zgodnie z regulacją obu ustaw podmiotem uprawnionym do żądania dostępu  
do informacji publicznej (środowiskowej) jest „każdy” (art. 19 ust. 1 POŚ, art. 2 DIP),  
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a przy wykonywaniu tego prawa nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub 
faktycznego, ani też wskazania celu, dla którego informacja jest pozyskiwana. Tak więc  
z wnioskiem o udostępnienie informacji może wystąpić każda osoba fizyczna (bez względu 
na obywatelstwo, zdolność do czynności prawnych lub jej brak) i każda jednostka 
organizacyjna, niekoniecznie „wyposażona” w osobowość prawną. 
 Podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej według DIP 
(art. 4) są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, które 
znajdują się w posiadaniu takich informacji, w szczególności (wyliczenie przykładowe): 
organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty 
reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące 
państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty 
reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne 
samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki 
organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, 
oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 
samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu 
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, partie polityczne, reprezentatywne 
związki zawodowe i organizacje pracodawców. 

  Według POŚ (art. 19 ust. 1) podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia 
informacji środowiskowej są organy administracji, o ile, jak już wcześniej podkreślono, 
znajdują się one w ich posiadaniu lub są dla nich przeznaczone. Jednocześnie, dla 
ustalenia zakresu terminu „organ administracji” trzeba się odwołać do definicji z słowniczka 
ustawowego POŚ w art. 3 pkt 14, która uznaje za takowy: ministrów, centralne organy 
administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne 
terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz 
inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do 
wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony, a więc 
także organizacje społeczne, spółki (jeśli wykonują zadania publiczne)

92
. 

 
3.4 Procedura udostępnienia informacji publicznej  

i środowiskowej. 
 

3.4.1 Wniosek. 
 
 Udostępnienie informacji publicznej (środowiskowej) następuje na wniosek, 
skierowany do zobowiązanego podmiotu. Może on przybrać formę pisemną (zasada) lub 
ustną. Według POŚ wniosek ustny można zgłosić, gdy informacja nie wymaga 
wyszukiwania i może być przekazana w formie ustnej (art. 19 ust. 5). Podobną możliwość 
przewiduje DIP, jednak tylko w wypadku, kiedy informacja może być udostępniona 
niezwłocznie (art. 10 ust. 2). Wniosek pisemny musi zawierać:wskazanie osoby, od której 

pochodzi, 

• adres wnioskodawcy, 

• wskazanie podmiotu (najczęściej organu), do którego kierowany jest wniosek 

• dokładne określenie przedmiotu żądania – informacji, która ma być udostępniona 
(wskazanie dokumentu, rodzaju żądanych danych, sformułowanie konkretnego 
pytania – np.:  uchwały zarządu powiatu). 

 Zgodnie z art. 10 ust. 1 DIP zobowiązany podmiot udostępnia informację 
publiczną na wniosek tylko wtedy, kiedy nie jest możliwe zapoznanie się z nią w formie 
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elektronicznej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (innym 
publicznie dostępnym wykazie, w przypadku informacji środowiskowej). 
 W sprawach nieuregulowanych ustawą DIP należy stosować przepisy kodeksu 
postępowania administracyjnego – np.: Działu II („Postępowanie”),  Rozdziału 1 
(„Wszczęcie postępowania”), w szczególności w sytuacji: braków formalnych wniosku 
(usuwalnych i nieusuwalnych), możliwości zastosowania formy dokumentu 
elektronicznego (e-mail), faksu, przekazania organowi właściwemu, obowiązku 
potwierdzenia na żądanie złożenia wniosku itd. 

 
3.4.2 Forma udostępnienia. 

 
 Zgodnie z art. 14 ust. 1 DIP udostępnianie informacji publicznej na wniosek 
następuje w sposób i w formie z nim zgodnym (a więc np.: przez przesłanie elektronicznej 
cyfrowej wersji informacji na wskazany adres e-mail, kserokopii, wydruku), chyba że środki 
techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają 
udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji 
podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o 
przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, 
w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie (art. 14 
ust. 2). Następnie wnioskodawca ma 14 dni (od powiadomienia) na złożenie wniosku o 
udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, jeśli tego 
nie uczyni postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone. 
 Udostępnienie informacji publicznej (art. 7 ust. 1) następuje w formie:  

• jej „opublikowania” (w szczególności dokumentów urzędowych) w Biuletynie 
Informacji Publicznej, 

• na wniosek zainteresowanego - udostępnienia oryginałów lub kopii dokumentów, 

• w drodze wyłożenia, wywieszenia lub przy wykorzystaniu odpowiednich 
urządzeń zainstalowanych w miejscach ogólnie dostępnych, 

• umożliwienia wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej 
pochodzących z powszechnych wyborów

93
 i udostępniania materiałów, w tym 

audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia 
(szczegółowe obowiązki określa art. 18 i 19 DIP).  

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do wglądu w dokumenty 
urzędowe oraz, co istotne, uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim 
jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art.. Jako „przetwarzanie należy 
rozumieć zestawienie konkretnych danych z określonego okresu, przybierające postać 
różnego rodzaju porównań, ostatecznych wyliczeń, odniesień do innych okresów itp.”

94
 

(np. zestawienie umów sprzedaży gminnych gruntów w okresie ostatnich 5 lat, których 
cena przekraczała 25 tyś. zł), a „pojęcie szczególnej istotności dla interesu publicznego 
(…) należy zdaniem Sądu (...) oceniać w świetle okoliczności konkretnej sprawy.”

95
 – 

wnioskodawca musi więc wykazać, że działa w interesie publicznym, a nie tylko swoim 
własnym

96
. 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny 
(art. 8 i 9 DIP), stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej,  
w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (Internet). Podmioty 
zobowiązane zamieszczają w BIP obligatoryjnie informacje publiczne, o których mowa  
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 m.in.: rady gminy (miasta), rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego, Sejmu, Senatu oraz komisji tych organów 
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 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2003 r. 
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w (wskazanym już wcześniej w tym opracowaniu
97

)  art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret 
drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Mogą też udostępniać w tym publikatorze inne informacje. Jeśli 
chodzi o szczegółowe rozwiązania dotyczące BIP, to, oprócz przepisów ustawy DIP, 
należy wskazać także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. 
 Istotne rozwiązania odnośnie formy udostępnienia informacji o środowisku (i nie 
tylko) zawiera wspomniane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. 
w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. Na podstawie § 3 informacje 
udostępnia się w formie: zestawień tabelarycznych, wykazów, wykresów i zapisów 
tekstowych oraz w formie graficznej, w tym w postaci map tematycznych. 

 
3.4.3 Wyjątki od zasady. 

 
 Zarówno w  ustawie DIP, jak i POŚ ustanowione zostały przesłanki odmowy 
udostępnienia żądanych informacji. 
 Zgodnie z art. 5 (w związku z art. 22) DIP prawo do informacji publicznej 
podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,  
w szczególności chodzi więc o przepisy dotyczące tajemnicy państwowej i służbowej

98
, 

skarbowej oraz statystycznej. Innymi dobrami prawnie chronionymi, ze względu na które 
może nastąpić ograniczenie, są prywatność osoby fizycznej, ochrona danych osobowych i 
tajemnica przedsiębiorcy. Jednakże nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje 
publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia  
i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują  
z przysługującego im prawa. Nie można, mając jednak na względzie powyższe uwagi, 
ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed 
organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub 
cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz 
publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących 
funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji. 
 Podmiot zobowiązany powinien wskazać w rozstrzygnięciu dobro prawnie 
chronione, które stało się „podstawą” do odmowy udostępnienia informacji, co zresztą ma 
także wpływ na sposób dochodzenia prawa do informacji publicznej

99
. 

 Na podstawie art. 20 POŚ nie udostępnia się informacji środowiskowej, jeżeli 
mogłoby to naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych  
w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych, albo informacje dotyczą: 

• spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym  
lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania, 

• spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli 
udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa, 

• dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one 
obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu, 

• przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie 
prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 37, 

• dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie 
środowiska. 

Dodatkowo organ administracji może odmówić udostępnienia informacji jeżeli: 
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• wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie 
opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się100

,  

• wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy  
do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny

101
, 

• zawiera ona dane o wartości handlowej, zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich 
ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję, a przekazujący 
informację złożył odpowiednik wniosek. 

Upraszczając – ograniczenie to nie ma zastosowania dla informacji dotyczących: 

• ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich 
wprowadzania, 

• stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca 
ich wprowadzania, 

• rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania, 

• poziomu emitowanego hałasu, 

• poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych. 
W sytuacji, kiedy wniosek dotyczy informacji niebędącej w posiadaniu organu 

administracji i dla niego nieprzeznaczonej, organ ten niezwłocznie przekazuje wniosek 
organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja lub dla 
którego informacja ta jest przeznaczona oraz powiadamia o tym wnioskodawcę. Wniosek 
podlega zwrotowi, jeżeli nie można ustalić właściwego organu. 

W obu ustawach odmowa udostępnienia żądanych informacji (także umorzenie 
postępowania o udostępnienie informacji w przypadku art. 14 ust. 2 DIP) następuje  
w drodze decyzji administracyjnej, ale tylko wtedy, gdy chodzi o informację publiczną 
(środowiskową) w rozumieniu DIP (POŚ)

102
. 

 
3.4.4 Terminy. 

 
 W procedurze uzyskiwania informacji publicznych (środowiskowych) istotna rolę 
pełnią terminy rozpatrzenia wniosku, których przestrzegać muszą podmioty zobowiązane 
do ich udzielenia. Obie ustawy regulują w sposób odmienny tą kwestię. 
 W dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji należy umożliwić 
zapoznanie się z dokumentami zawartymi w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 ust. 
3 POŚ). 
 Zgodnie z art. 21 POŚ organ administracji jest zobowiązany udostępnić 
informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
wniosku. Jednak termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na 
stopień skomplikowania sprawy. W takim przypadku należy stosować odpowiednio 
przepisy art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, a więc zawiadomić 
wnioskodawcę o przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, podając przyczynę zwłoki  
i wskazując nowy termin. Podobne rozwiązania obowiązują w przypadku odmowy 
udzielenia informacji. 
 Według art. 13 DIP udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje 
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jednakże, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot 
obowiązany do jej udostępnienia powiadamia o powodach opóźnienia (w ciągu tych 14 
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 organ administracji, odmawiając podaje nazwę organu odpowiedzialnego za przygotowanie danego 
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dni) oraz o terminie, w jakim udostępni informację, który nie może być dłuższy niż  
2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Inny reżim obowiązuje w przypadku konieczności 
poniesienia opłat – organ powiadamia w ciągu 14 dni od złożenia wniosku wnioskodawcę 
o jej wysokości i udostępnia informację po upływie 14 dni od tego zdarzenia (chyba,  
że wniosek zostanie zmieniony lub wycofany). 
 W razie niezałatwienia sprawy w terminie należy wnieść zażalenie do organu 
administracji publicznej wyższego stopnia (art. 37 k.p.a.)

103
. 

 
3.4.5 Odpłatność. 

 
 Dostęp do informacji publicznych jest bezpłatny (art. 7 ust. 2 DIP). Jednak, 
jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot zobowiązany do 
udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku 
sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną 
we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości 
odpowiadającej tym kosztom (art. 15). Odbywa się to w trybie opisanym powyżej. 
 Na podstawie ustawy POŚ (art. 24) wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie 
organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie 
jest bezpłatne. Natomiast za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę 
wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz 
ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej 
związane z tym uzasadnione koszty. Nie pobiera się tych opłat, gdy wniosek złożył organ 
administracji. W ustawie zostały także określone górne stawki opłat. I tak: 

• za wyszukiwanie informacji – 10 zł (5 zł)104
, jeżeli wymaga wyszukiwania do 

dziesięciu dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł (0,50 zł) za 
każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż 
dziesięciu dokumentów, 

• za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie - 3 zł 
za każdy informatyczny nośnik danych, 

• za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm 
(A4)

105
: 

o za stronę kopii czarno-białej - 0,60 zł (0,30 zł), 
o za stronę kopii kolorowej - 6 zł (3 zł). 

• za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za 
przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej  
w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora 
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo 
pocztowe zwiększoną o: 

o nie więcej niż 4 zł (2 zł)- za kopię dokumentów lub danych w formie 
wydruku lub kserokopii, 

o nie więcej niż 10 zł (5 zł) - za kopię dokumentów lub danych na 
informatycznym nośniku danych dostarczonym przez wnioskodawcę. 

 Szczegółowe kwestie związane z opłatami za udostępnienie informacji 
środowiskowej zawarte są w wspomnianym już rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
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5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji 
o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat. 
 Zgodnie z nim opłatę uiszcza się po jej ustaleniu przez organ, przez wpłatę do 
kasy lub na rachunek bankowy właściwego organu administracji, a w przypadku zaś opłaty 
za przesłanie kopii dokumentów lub danych - przy odbiorze przesyłki pocztowej. 
Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez 
wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukiwanie i sporządzanie kopii 
dokumentów lub danych.  

 
3.5 Mechanizmy ochronne prawa do informacji. 

 
Skuteczna realizacja prawa do informacji publicznej musi być zabezpieczona 

przez odpowiednie środki prawne, które umożliwią efektywne wyegzekwowanie 
obowiązków nałożonych w przeważającej mierze na organy administracji. Najważniejsze 
zostaną skrótowo tu zaprezentowane. 

 
3.5.1 Odwołanie od decyzji administracyjnej. 
 
 Jak już podkreślono wcześniej odmowa (w pewnym przypadku umorzenie) 

następuje w drodze decyzji administracyjnej. Można od niej złożyć odwołanie do organu 
wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który odmówił dostępu do informacji 
publicznej (środowiskowej) lub umorzył postępowanie. Należy tutaj stosować przepisy 
k.p.a.

106
 (w szczególności art. 127 i n.), przy uwzględnieniu pewnych modyfikacji 

zawartych w art. 16 DIP (POŚ takowych nie przewiduje). Na podstawie tego przepisu 
odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie decyzji o odmowie 
udostępnienia informacji powinno zawierać także imiona, nazwiska i funkcje osób, które 
zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji oraz oznaczenie 
podmiotów, ze względu na których dobra (o których mowa w art. 5 ust. 2 DIP) wydano 
decyzję o odmowie udostępnienia informacji. 

 W pewnych przypadkach, gdy podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji 
jest np. minister, odwołanie nie przysługuje. Wnioskodawca, któremu odmówiono dostępu 
do informacji może zwrócić się do tego samego organu z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Podobne rozwiązanie przewidziano dla sytuacji, w której o dostępie 
do informacji  rozstrzygają podmioty zobowiązane, niebędące organami władzy publicznej 
(art. 17). 

 
3.5.2 Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 
 Na prawomocna decyzję administracyjną może wnieść skargę do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego

107
. Także tutaj DIP przewiduje pewne modyfikacje 

(przyspieszenie postępowania), co do ogólnych zasad przewidzianych w ustawie – prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na podstawie artykułu 22 przekazanie 
akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, którą 
rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 
 Bardzo istotna jest możliwość wniesienia także skargi na bezczynność organu  
w sprawach: decyzji administracyjnych, postanowień wydanych w postępowaniu 
administracyjnym (na które służy zażalenie, kończących postępowanie, rozstrzygających 
sprawę co do istoty, wydanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na 
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które służy zażalenie), innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej 
dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

Skarżący najpierw musi wykorzystać środek prawny określony w art. 37 k.p.a.,  
tj. zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy 
w terminie

108
. Z kolei w przypadku skargi na bezczynność organu w zakresie niektórych 

postanowień oraz wspomnianych powyżej aktów i czynności jej wniesienie musi 
poprzedzić wezwaniem na piśmie właściwego organu w terminie czternastu dni od dnia, w 
którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej 
czynności, do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 PSA). 
 Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia 
kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 
 

3.5.3 Pozew do sądu powszechnego. 
 
 Powództwo do sądu powszechnego o udostępnienie informacji przysługuje 
podmiotowi, któremu odmówiono dostępu do informacji publicznej ze względu  
na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo  
do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa  
lub statystyczna (art. 22 ust. 1).  
 Interwenientem ubocznym

109
 po stronie pozwanej (podmiotu, który „odmówił” 

udzielenia informacji) może być podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej 
(np. osoba fizyczna, której szczegóły z życia prywatnego ujawniono w dokumencie 
urzędowym). 

Sądem właściwym w takich sprawach jest sąd rejonowy właściwy ze względu  
na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.  

 
3.5.4 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 

 
 Ostatecznym środkiem ochrony prawa do informacji jest możliwość złożenia 
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Artykuł 23 DIP stanowi: „kto, wbrew 
ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. 
 „Sprawcą czynu zabronionego w odniesieniu do informacji publicznych 
udostępnianych na wniosek, będzie osoba, która spełnia jednocześnie trzy warunki: po 
pierwsze, na której ciąży ustawowy obowiązek udostępnienia informacji, po drugie, do 
której wniosek taki został skierowany oraz, po trzecie, która jednocześnie jest  
w posiadaniu żądanej informacji. Nie popełnia więc przestępstwa osoba, która odeśle 
wnioskodawcę do określonego działu zajmującego się danymi sprawami, których ma 
dotyczyć informacja, czy do osoby, która zajmuje się rozpatrywaniem takich wniosków.”

110
.  

Działanie wypełniające znamiona tego czynu zabronionego muszą być umyślne  
i mieć charakter permanentny. 
 Jak się wydaje, do spraw związanych z dostępem do informacji publicznej będą 
miały także zastosowanie przepisy kodeksu karnego (w szczególności typy przestępstw 
przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko ochronie informacji). 
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 patrz rozdział 2.2 
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 uczestnik postępowania cywilnego - osoba inna niż powód i pozwany, przystępująca do toczącego się w danej 
sprawie postępowania po jednej ze stron, która ma interes prawny w tym, aby sprawa cywilna została 
rozstrzygnięta na korzyść tej strony 
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 Czarny-Drożdżejko Elżbieta „Karna ochrona prawa do informacji publicznej”, Czasopismo Prawa Karnego  
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3.6 Studium przypadków. 
 
 Pomimo upływu 10 lat od zagwarantowania w Konstytucji RP prawa  
do informacji publicznej (środowiskowej) oraz kilku lat funkcjonowania odpowiednich 
regulacji ustawowych, stosowanie ich w praktyce dalej, nierzadko napotyka różnego 
rodzaju przeszkody, począwszy na trudnościach w określeniu zakresu przedmiotowego 
informacji, skończywszy na wyraźnym oporze organów administracji publicznej przed 
podzieleniem się z obywatelem wiedzą, niemalże tajemną. Dlatego może warto 
przedstawić przykładowo konkretne, rzeczywiste przypadki zastosowania norm prawnych 
dotyczących dostępu do informacji publicznej (środowiskowej). 
  Dnia 05.03.2007 r. do Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z prośbą  
o pomoc zgłosiła się osoba, której Starosta w miejscowości X odmówił udostępnienia 
informacji publicznej w postaci projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w gminie Y – 
załącznika do wydanego przez niego pozwolenia na budowę, pomimo prawidłowo 
złożonego wniosku. W związku z prawdopodobnymi nieprawidłowościami w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia (przekroczenie zakresu projektu - samowola budowlana, kwestia 
niewłaściwego wydatkowania środków publicznych) uzyskanie tego typu informacji było 
niezbędne do podjęcia odpowiednich działań kontrolnych przez przedstawicieli 
społeczeństwa. Organ odmówił udostępnienia informacji publicznej powołując się na art. 
28 ustawy – prawo budowlane, uznając, że dostęp to tego typu informacji przysługuje 
wyłącznie stronom postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Odmowa ta 
jednak nie przybrała formy decyzji administracyjnej (lecz lakonicznej informacji), starano 
się także uniemożliwić wszelkimi środkami odwołanie do właściwego Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego. Pomijając wcześniejsze wątpliwości w orzecznictwie, za  
przeważające należy uznać stanowisko, iż „z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.) wynika, że projekt 
architektoniczno-budowlany stanowi część projektu budowlanego, podlegającego 
zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji, poprzedzającej 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 ust. 4 i 5 tej ustawy). Projekt ten stanowi 
zatem integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego.”

111
, „wyznacza bowiem treść 

uprawnień adresata udzielonych decyzją administracyjną. Choć więc stanowi on dokument 
prywatny, gdyż nie został sporządzony przez funkcjonariusza publicznego w wykonaniu 
jego kompetencji, to jest inkorporowany do treści decyzji o pozwoleniu na budowę  
i podlega udostępnieniu jako część decyzji.”

112
. Żądana informacja publiczna powinna więc 

być udostępniona przez właściwy organ wnioskodawcy, zwłaszcza, że była to inwestycja 
celu publicznego (inwestorem była gmina) realizowana ze środków publicznych.  
W związku z zaistniałą sytuacją Fundacja wyjaśniła wnioskodawcy jego sytuację prawną, 
wskazując możliwości dalszego postępowania oraz we własnym imieniu zwróciła się do 
Starosty z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (14.03.2007 r.), popierając 
swoje stanowisko odpowiednim uzasadnieniem. Dnia 02.04.2007 r. starosta poinformował, 
że w przedmiotowej sprawie FWIE żądana informacja publiczna zostanie udostępniona 
niezwłocznie w siedzibie organu (w związku z obszernością dokumentacji). Fundacja 
udzieliła pierwotnemu wnioskodawcy pełnomocnictwa do reprezentowania jej w tej 
konkretnej sprawie (zapoznania się z dokumentacją i skopiowania jej niezbędnych 
elementów), co umożliwiło (ułatwiło) uzyskanie informacji publicznej w tej sprawie.  
 Podobne przypadki zdarzają się dziś coraz rzadziej, tym bardziej warto także 
wskazać pozytywny przykład (szybkość udzielenia informacji). 
 Dnia 19.07.2007 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w związku  
z otrzymanymi, alarmującymi informacjami na temat przekroczenia zakresu zezwolenia na 
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 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 2006 r. II SAB/Lu 19/2006 
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 M. Laskowska „Glosa do wyroku WSA z dnia 9 czerwca 2004 r., II SA/Kr 253/04”, Gdańskie Studia Prawnicze 
- Przegląd Orzecznictwa  2006/2/2 
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odzysk odpadów i wyrządzenia szkody w środowisku, zwróciła się z wnioskiem  
o udostępnienie informacji o środowisku do Starosty w M., żądając odpowiedzi na kilka 
pytań związanych ze sprawą oraz udostępnienia przedmiotowej decyzji, prosząc 
jednocześnie o jak najszybsze rozpatrzenie sprawy. Wyczerpującą odpowiedź Fundacja 
otrzymała na emaila (to była jedna z alternatywnych form, w jakich żądano udostępnienia) 
już 27.08.2007 r.. Dodatkowo kilka dni później wpłynęło wysłane pocztą tradycyjną pismo 
rozszerzające zagadnienia poruszone w formie elektronicznej i zawierające kopię 
przedmiotowej decyzji. 

 
4. Postępowanie z zakresu ochrony środowiska. 

 
 Ustawy szczególne (m.in. Prawo ochrony środowiska) w różny sposób 
modyfikują unormowania kodeksu postępowania administracyjnego, jednocześnie 
odsyłając jednak, w zakresie w nich nieuregulowanym, do jego postanowień. Specyfika 
materii przedstawionej w tym rozdziale wynika z doniosłej roli, jaką polityka ekologiczna  
i prawne środki jej realizacji odgrywają w ramach Unii Europejskiej. Wiąże się to  
z obowiązkiem dostosowania regulacji krajów członkowskich do ustawodawstwa unijnego  
w zakresie nie tylko postępowania w związku z negatywnymi skutkami oddziaływania na 
środowisko, ale także (i może przede wszystkim) zapobiegania im. Jednym  
z podstawowych aktów w polskim systemie prawnym, regulującym te kwestie jest ustawa - 
Prawo ochrony środowiska. Poszerza ona zakres uprawnień przysługujących 
społeczeństwu w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska i daje podstawy 
do świadomego współkształtowania wiążących rozstrzygnięć. 
 

4.1 Współuczestnictwo w procesie podejmowania decyzji 
dotyczących środowiska. 

 
4.1.1 Strony postępowania. 

 
 Stronami w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia są: inwestor oraz inne podmioty mające interes 
prawny (zgodnie z art. 28 k.p.a.), a więc przede wszystkim właściciele, użytkownicy 
wieczyści, zarządcy sąsiednich nieruchomości, na które będzie rozciągało się 
oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia

113
. Organ administracji musi z urzędu ustalić, 

kto jest stroną w danym postępowaniu i zawiadomić ją o jego wszczęciu
114

, nie może 
poprzestać na prowadzeniu postępowania tylko i wyłącznie z udziałem wnioskodawcy. 
Zawiadomienie musi być zindywidualizowane – wskazywać, że dany podmiot ma w danym 
postępowaniu przymiot strony, nie można poprzestać jedynie na np.: obwieszczeniu, 
zamieszczeniu informacji na stronie internetowej organu. 

 
4.1.2 Rola organizacji ekologicznych. 

 
 Zgodnie z znowelizowanym ostatnio art. 33 POŚ organizacje ekologiczne 
(uwzględniając miejsce swojego działania), jeśli zgłoszą chęć uczestniczenia  
w określonym postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa  
i złożą uwagi lub wnioski (w terminie 21 dni, wyznaczonym przez organ) w ramach tego 
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 także ci, którzy bezpośrednio nie graniczą z obszarem, na którym powstanie inwestycja, jeśli uda im się 
wykazać, że oddziaływanie obejmie także ich nieruchomości – pośrednio uchwała 7 sędziów NSA w Warszawie  
z 11 października 1999 r. sygn. OPS 11/99 
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postępowania, uczestniczą w nim na prawach strony115
. Obecnie zgłoszenie przez 

organizacje ekologiczne chęci uczestniczenia w postępowaniu powinno nastąpić 
równocześnie ze złożeniem uwag lub wniosków, w przeciwnym wypadku nie uwzględnia 
się go. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
organizacji ekologicznej służy zażalenie.  
 Organizacją ekologiczną jest organizacja społeczna, której statutowym celem 
jest ochrona środowiska (art. 3 pkt 16 POŚ). Mogą one współdziałać w dziedzinie ochrony 
środowiska z organami administracji, te zaś w miarę możliwości powinny udzielać pomocy 
organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska. Na 
podstawie brzmienia art. 53 POŚ wnioskuje się116

, że udział organizacji społecznej  
w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ogranicza się tylko 
do postępowania, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko (został na inwestora nałożony taki obowiązek). 

 
4.1.3 Udział społeczeństwa. 

 
 W postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo 
składać uwagi i wnioski (art. 31 POŚ). 
 W ramach procedury udziału społeczeństwa w wydawaniu decyzji 
wymagających jego udziału istotne znaczenie mają następujące elementy (art.32): 

• zamieszczenie przez właściwy organ w publicznie dostępnym wykazie danych  
o wniosku o wydanie decyzji (raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko), 

• podanie tej okoliczności do publicznej wiadomości
117

, wraz z informacjami  
o możliwości składania uwag i wniosków (z określeniem miejsca i 21-
dniowego terminu

118
 ich składania) i zapoznania się z całą dokumentacją 

sprawy, 
• złożenie uwag i wniosków po zapoznaniu się ze sprawą (dokumentacją) przez 

przedstawicieli społeczeństwa, 

• rozpatrzenie ich przez organ, 

• podanie do publicznej wiadomości wzmianki o podjętym rozstrzygnięciu  
i możliwości zapoznania się z nim wraz z uzasadnieniem zawierającym informację 
o zgłoszonych uwagach i wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania,  

 W razie konieczności (w związku z przepisami k.p.a.) właściwy organ 
przeprowadza rozprawę administracyjną, która może być otwarta dla społeczeństwa. 
 Przepisy o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji stosuje się 
odpowiednio do postępowania poprzedzającego przyjęcie pewnych dokumentów, 
określonych w  art. 40 POŚ - m.in. planów, programów, polityk, strategii, które wymagają 
oceny oddziaływania na środowisko. Nie stosuje się ich do przedsięwzięć realizowanych 
na terenach zamkniętych (art. 37 POŚ) oraz takich postępowań w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach których nie został nałożony obowiązek 
sporządzenia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 53 POŚ). 
 Nieprawidłowe przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa przez organ 
wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach może być podstawą do 
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 art. 31 § 4 k.p.a. nie stosuje się 
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 G. Krzysztof „Prawo ochrony środowiska. Komentarz”, 2007 r. 
117

 oznacza to ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie 
oraz poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a w sytuacji gdy siedziba 
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miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot ogłoszenia (art. 3 pkt 19 POŚ), w tej procedurze także 
poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu właściwego 
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 złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia 
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zaskarżenia decyzji
119

, także stwierdzenia nieważności w związku z art. 10 POŚ - „decyzja 
wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.”

120
. 

 
4.2 Oceny oddziaływania na środowisko. 

 
4.2.1 Ocena oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów  

i programów. 
 
 Oceny oddziaływania na środowisko (art. 40 i n. POŚ) wymagają m.in. projekty: 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planów zagospodarowania 
przestrzennego, strategii rozwoju regionalnego, polityk, strategii, planów lub programów 
w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 
gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania 
terenu

121
. Także wprowadzenie zmian do tych (przyjętych już dokumentów) wymaga 

przeprowadzenia tej procedury. 
 Wyjątkowo organ administracji może odstąpić od przeprowadzenia tego 
postępowania, uznając, że realizacja postanowień tych dokumentów nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na środowisko.  
 Podstawowym elementem oceny jest sporządzenie prognozy oddziaływania 
na środowisko, dokumentu o ściśle określonej treści (art. 41 ust. 2 POŚ – powinna 
przykładowo zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym), 
zwłaszcza jeśli chodzi o prognozy dotyczące projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

122
. Istotne znaczenie ma także procedura 

opiniowania m.in. także przez organ ochrony środowiska. 
 Obowiązek wykonania prognozy spoczywa na organie administracji publicznej 
opracowującym projekt dokumentu lub wprowadzającym zmiany do przyjętego już 
dokumentu, który musi zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektów. 
 Podstawowym aktem w prawie UE, dotyczącym strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  
Nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów  
i programów na środowisko. 
 

4.2.2 Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. 
 
 Podstawową decyzją, ze względu na ochronę środowiska i ocenę oddziaływania 
nań planowanych przedsięwzięć, wymaganą w procesie inwestycyjnym, jest decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia123

 (art. 46  
i n. POŚ). Jest ona wymagana dla realizacji planowanych przedsięwzięć, które mogą 
znacząco oddziaływać na środowisko, zwłaszcza np. na obszar Natura 2000. Decyzja ta 
nie ma charakteru samoistnego,  określa tylko pewne warunki środowiskowe, z którymi 
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 przez strony lub podmioty na prawach strony w formie odwołania, potem skargi do WSA 
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 wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 września 2004 r., sygn. akt II SA/Po 807/02 
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 opracowywane przez organy administracji, ustalające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ, a także te, które mogą wpłynąć na obszar Natura 2000 
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim 
powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
123

 zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu 
wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin - art. 46 ust. 2 
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musi być zgodna właściwa decyzja inwestycyjna
124

 (przykładowo – pozwolenie na 
budowę). 
 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko125

, 
które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się tylko raz. 
 Warto podkreślić, że przedsięwzięcia powiązane technologicznie traktuje się 
jako jedno przedsięwzięcie, nawet jeśli realizują je różne podmioty. 
 Decyzję środowiskową wydaje się przed uzyskaniem: decyzji o warunkach 
zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu, decyzji o pozwoleniu na 
budowę obiektu budowlanego (zgłoszeniem budowy lub wykonywania robót 
budowlanych, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części), decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na 
wznowienie robót, decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, koncesji na 
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze,  
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, decyzji określającej szczegółowe warunki 
wydobywania kopaliny, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, 
decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie 
wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz 
innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych 
wartościach przyrodniczych, decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany, decyzji 
o zmianie lasu na użytek rolny, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzji  
o ustaleniu lokalizacji drogi krajowe, a dla planowanego przedsięwzięcia, które może 
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - decyzji uzgadniającej warunki 
rekultywacji, decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania, decyzji w sprawie zgody 
na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
 Uzyskaną decyzję środowiskową dołącza się do wniosku o wydanie decyzji  
(do zgłoszenia). Jest ona „ważna” przez okres czterech lat od dnia, w którym stała się 
ostateczna (6 lat, jeśli realizacja jest etapowa i nie zmieniły się warunki określone  
w decyzji środowiskowej). 
 Postępowanie wszczyna się na wniosek (szczegółowe wymagania – art. 46a 
ust. 4) inwestora, wyjątkowo zaś z urzędu. Organem właściwym do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach jest w większości przypadków wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta (wyjątkowo wojewoda, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych – art. 46a ust. 7 i n), jednakże warunki realizacji przedsięwzięcia muszą 
zostać uzgodnione (czasem wymagana opinia) m.in. z organem ochrony środowiska  
(art. 48 ust. 2, termin 60 dni od otrzymania dokumentów).  
 Przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz 
wydania decyzji środowiskowej można podzielić na 3 grupy (art. 51 ust.1): 

• I grupa - przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
jest obligatoryjne (wymienione w § 2 rozporządzenia)

126
, 

                                                 
124

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wydawana jest po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
(lokalizacji inwestycji celu publicznego), a przed uzyskaniem np. pozwolenie na budowę albo zgłoszenie robót 
budowlanych 
125

 obecnie jest to już samoistna procedura, nie włączona w ramy posterowania w sprawie wydawania 
poszczególnych decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia 
126

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – wraz  
z późniejszymi zmianami, w szczególności z ostatnią (istotną) z dnia 21 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 2007, nr 158, 
poz. 1105) 
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• II grupa - przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu jest fakultatywne (wymienione  
w § 3 rozporządzenia), 

• III grupa – przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 
2000, dla których sporządzenie raportu jest fakultatywne (każde przedsięwzięcie, 
niekoniecznie wymienione w rozporządzeniu). 

 Obowiązek sporządzenia raportu (grupa II i III) dla planowanego przedsięwzięcia 
stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie jego zakres  
(po zasięgnięciu odpowiedniej opinii). Szczegółowe warunki kwalifikowania 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (z grupy II) do 
sporządzenia raportu zawiera § 5 rozporządzenia. 
 Raport oddziaływania na środowisko to dokument techniczno – przyrodniczy, 
sporządzany w toku postępowania, będący analizą między innymi wpływu projektu na 
środowisko naturalne, ludzi, dobra kultury oraz wzajemne powiązania między tymi 
elementami. „Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzany na użytek postępowania 
wiążącego się z realizacją inwestycji budowlanych jest dokumentem prywatnym 
będącym dowodem w sprawie administracyjnej przedkładanym przez inwestora, zaś 
inne podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym jako strony lub na 
prawach strony, mają wynikającą z przepisów o postępowaniu dowodowym  
w administracji, normowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, 
możliwość zgłaszania wniosków dowodowych zmierzających do podważenia 
miarodajności tego dowodu, np. w postaci opinii sporządzonej przez inną osobę 
posiadającą odpowiednią wiedzę.”127

. Szczegółowe elementy, jakie powinien zawierać 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymienione zostały w art. 52 POŚ. 
Warto zaznaczyć, że raport powinien zawierać opis analizowanych wariantów inwestycji, w 
tym takiego, który nie przewiduje realizacji oraz najkorzystniejszego dla środowiska wraz  
z uzasadnieniem wyboru (art. 52 ust. 1 pkt 3). Mimo, iż „raport ten powinien wykonać 
niezależny rzeczoznawca128

”, w praktyce dość często zdarza się jednak, że jest on 
bardziej zgodny z oczekiwaniami inwestora, niż oddaje rzeczywistość. Stąd też niezbędna 
jest jego szczegółowa analiza, niestety czasami wymagająca specjalistycznej wiedzy. 
 Właściwy organ wydaje decyzję środowiskową po stwierdzeniu zgodności 
lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (jeśli istnieje), uwzględniając: uzgodnienia odpowiednich organów, 
ustalenia zawarte w raporcie

129
, wyniki przeprowadzonego postępowania z udziałem 

społeczeństwa. Treść decyzji określa art. 56 ust. 2 POŚ. Na inwestora można nałożyć 
dodatkowe ograniczenia – obowiązki (analizy porealizacyjnej, zapobiegania, ograniczania 
oraz monitorowania oddziaływania na środowisko, a także wykonania kompensacji 
przyrodniczej). Istotne jest to, że decyzja wymaga  odpowiedniego uzasadnienia, które 
powinno zawierać dodatkowo informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków 
zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa oraz informacje dotyczące konieczności 
wykonania analizy porealizacyjnej. 
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 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2007 r., II OSK 363/06 
128

 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2005 r. VII SA/Wa 
1072/2005 
129

 ewentualnie jeśli raport nie był wymagany - informacje o planowanym przedsięwzięciu (art. 49 ust. 3 - dane 
o rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu 
budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną, rodzaju technologii; 
ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywa-
nych surowców, materiałów, paliw oraz energii, rozwiązaniach chroniących środowisko, rodzajach i przewidywa-
nej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących 
środowisko, możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, obszarach podlegających ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego 
oddziaływania przedsięwzięcia) 
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 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję na 
jej podstawie (np. pozwolenie na budowę). Do zmiany decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o jej wydaniu. 
 Postępowanie to jest normowane także w dyrektywie Rady z dnia 27 czerwca 
1985 r. 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz dyrektywie Rady 
97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. poprawiającej Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
skutków dla środowiska niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć. 
 

4.2.3 Specyfika obszarów Natura 2000. 
 
 Obszar Natura 2000 to forma ochrony przyrody

130
 wprowadzona do polskiego 

prawa w 2004 r., w związku z włączeniem Polski do Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Specjalnych Obszarów Ochrony, wyznaczonych na podstawie wspólnych, naukowych 
kryteriów z dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa habitatowa – „specjalne obszary 
ochrony siedlisk” - SOO) oraz dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku  
w sprawie ochrony dzikich ptaków (dyrektywa ptasia – „obszary specjalnej ochrony 
ptaków” - OSO). 

W Polsce procedura wyznaczania obszarów Natura 2000 była koordynowana 
przez Ministerstwo Środowiska. Od samego początku liczba obszarów siedliskowych  
i gatunkowych, które miały być włączone do sieci Natura 2000 wywoływał kontrowersje. 
Organizacje pozarządowe zarzucały propozycjom rządowym niekompletność i minimalizm. 
Dlatego też powstała tzw. „shadow list”131

 – lista potencjalnych obszarów Natura 2000 
opracowana przez niezależnych ekspertów i organizacje ekologiczne, przesłana Komisji 
Europejskiej w formie nieoficjalnej skargi

132
. W związku z nieuniknionym włączeniem 

nowych obszarów do sieci Natura 2000 istotne znaczenie w praktyce może mieć także 
treść listy cieni (np. przy wykazywaniu znaczenia przyrodniczego danego obszaru  
w trakcie postępowania i konsekwencji negatywnego nań oddziaływania).  
 Zgodnie z art. 33 UOP zabronione jest podejmowanie działań mogących  
w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin  
i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony 
został wyznaczony obszar Natura 2000. Projekty planów (projekty zmian do przyjętych 
planów) oraz planowane przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane  
z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, a które mogą na te 
obszary znacząco oddziaływać, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko, na zasadach określonych w ustawie Prawo 
ochrony środowiska. 
Wyjątkowo, w przypadku nadrzędności interesu publicznego i braku rozwiązań 
alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor 
właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, 
które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, 
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie 
kompensacji przyrodniczej. Jeśli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko  
lub gatunek o znaczeniu priorytetowym ustawa przewiduje dodatkowe obostrzenia.  
W przypadku planowanych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar 
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 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - UOP 
131

 więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie  internetowej WWF – Polska (www.wwf.pl)  oraz 
PTOP ”Salamandra” (www.salamadra.org) 
132

 Komisja Europejska wysłała do Rządu RP ostateczne formalne ostrzeżenie („uzasadnioną opinię”) w sprawie 
niepełnego wyznaczania sieci Natura 2000 na terenie Polski. Jest to kolejne ostrzeżenie, a następnym krokiem 
może być skierowanie pozwu przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) i w dalszej 
perspektywie konieczność zapłacenia wysokich kar finansowych 
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Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie 
wynikają z tej ochrony, zezwolenie zastępuje się decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w rozumieniu POŚ. 
 POŚ przewiduje pewne modyfikacje w ogólnej procedurze postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (np. zakres przedmiotowy 
raportu). 
 Warto pamiętać o treści art. 46 ust. 4f POŚ „Jeżeli na terenie, na którym 
realizowane jest przedsięwzięcie, dla którego została wydana jedna z decyzji 
określonych w ust. 4 lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a, został 
wyznaczony obszar Natura 2000, uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie 6 
miesięcy od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 
2000

133
. 

 
4.3 Ustawa o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku – 

wprowadzenie. 
 

 Istotne dla ochrony środowiska postanowienia zawiera ustawa z dnia  
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie będąca 
transpozycją dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania  
i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 
 Na podstawie art. 35 ustawy do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
lub do szkody w środowisku, które zaistniały przed dniem 30 kwietnia 2007 r. (wejście  
w życie ustawy) lub wynikały z działalności, która została zakończona przed dniem 30 
kwietnia 2007 r., stosuje się przepisy dotychczasowe134

. 
 Zgodnie z ustawą przez szkodę w środowisku rozumie się negatywną, 
mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do 
stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez 
działalność prowadzoną przez podmiot korzystający

135
 ze środowiska w gatunkach 

chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni 
ziemi (art. 6 pkt 11). 
 Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za 
zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest wojewoda 
(wyjątkowo Minister Środowiska). Natomiast podmiotem odpowiedzialnym za szkodę lub 
zagrożenie nią może być korzystający ze środowiska, albo odpowiadający za wszystkie 
szkody na zasadzie ryzyka

136
 w sytuacji prowadzenia działalności stwarzającej ryzyko 

szkody w środowisku albo odpowiadający tylko za szkody w chronionych gatunkach  
i siedliskach i wyłącznie na zasadzie winy, w związku z innym rodzajem działalności. 
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 oraz korespondującego z nim art. 10 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw – „Jeżeli dla realizowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000 została wydana, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, decyzja o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jedna z decyzji określonych w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 ustawy 
zmienianej w art. 1, uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w 
zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000” 
134

 np. POŚ,  a do szkód w środowisku dotyczących powierzchni ziemi wyrządzonych przed dniem 30 kwietnia 
2007 r. stosuje się przepisy POŚ w brzmieniu dotychczasowym, z tym że organem właściwym jest wojewoda. 
135

 rozumie się przez to podmiot korzystający ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, prowadzący działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku lub inną 
działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, powodującą bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub 
szkodę w środowisku (art. 6  pkt 9) 
136

 czyli nawet w sytuacji, kiedy szkoda powstała bez jego winy 
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 W przypadku zagrożenia szkodą jest on zobowiązany do podjęcia działań 
zapobiegawczych (art. 9), a gdy ona wystąpi - do ograniczanie szkody, zapobieżenie 
kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia oraz podjęcie działań 
naprawczych

137
 (wyjątkowo obowiązki te mogą spoczywać na organie). 

 Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań 
zapobiegawczych i naprawczych, organ ochrony środowiska, w drodze decyzji, nakłada 
na niego obowiązek przeprowadzenia tych działań (art. 15). 
 Koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych ponosi  
w zasadzie podmiot korzystający ze środowiska (art. 22). 
 Organ ochrony środowiska jest obowiązany przyjąć od każdego zgłoszenie  
o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku 
(art. 24). 

 
4.4 Przykłady postępowań związanych z ochroną środowiska. 

 
W związku ze znaczeniem postępowań w sprawie oceny oddziaływania 

określonych inwestycji na środowisko warto przedstawić rzeczywiste przykłady, które 
wskażą, jak odpowiednia współpraca między społecznością lokalną, a zaangażowaną 
organizacją ekologiczną, może doprowadzić do rezultatów korzystnych dla środowiska 
oraz umożliwiających uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji głosu lokalnej 
wspólnoty. 

W grudniu 2006 r., na wniosek inwestora, przez Burmistrzem gminy K. zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,  
w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na budowie (średniej wielkości) wytwórni mas bitumicznych 
w T.. W związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestor został 
zobowiązany do przedstawienia raportu oddziaływania na środowisko, co też uczynił. 
Przedmiotowa inwestycja miała być zlokalizowana na terenie Parku Krajobrazowego  
i wywołała zdecydowany sprzeciw okolicznych mieszkańców, w szczególności tych, którzy 
byli właścicielami nieruchomości położonych wzdłuż drogi powiatowej, po której miał się 
odbywać transport produkowanej masy asfaltowej. Droga ta zresztą była już 
wykorzystywana dość intensywnie przez innych przedsiębiorców (o podobnym typie 
produkcji), co bezpośrednio przekładało się na stan techniczny budynków, 
bezpieczeństwo, komfort życia itd. Mieszkańcy T. w sposób wzorcowy się zorganizowali 
(tworząc m.in. stronę internetową, dostarczającą najświeższych informacji, wykorzystując 
jednostki pomocnicze gminy, pozyskując wsparcie radnych, uczestnicząc tłumnie  
w spotkaniach, pozyskując sprzymierzeńców) podejmując interwencję u różnych organów 
administracji publicznej, nagłaśniając sprawę przy pomocy mediów, nie tylko lokalnych,  
a także sięgając po pomoc organizacji ekologicznej (Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych), która, zgłaszając uwagi i wnioski do postępowania, wystąpiła  
o dopuszczenie do postępowania na prawach strony (co nastąpiło 20.06.2007 r.). Jak się 
okazało w trakcie procedury realizacja przedmiotowego przedsięwzięcie była niezgodna  
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 podmiot korzystający ze środowiska uzgadnia warunki przeprowadzenia działań naprawczych z organem 
ochrony środowiska, następuje to w formie decyzji określającej: stan, do jakiego ma zostać przywrócone 
środowisko, zakres i sposób przeprowadzenia działań naprawczych oraz termin rozpoczęcia i zakończenia 
działań naprawczych. Wniosek o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych powinien 
zawierać informacje na temat: obszaru wymagającego podjęcia działań naprawczych i jego funkcji, 
początkowego stanu środowiska na danym terenie, aktualnego stanu środowiska na danym terenie, 
planowanego zakresu i sposobu przeprowadzenia działań naprawczych oraz planowanego terminu ich 
rozpoczęcia i zakończenia (art. 13) 
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z zakazami wynikającymi z treści Rozporządzenia Wojewody dotyczącego Parku 
Krajobrazowego, wydanego na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Jednak sprawę 
komplikowały niezbyt jasne przepisy właściwego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z postulatami mieszkańców i wnioskiem Fundacji 20.07.2007 r. 
odbyła się burzliwa i długa rozprawa administracyjna (otwarta dla publiczności) z udziałem 
stron, licznych przedstawicieli mieszkańców oraz zainteresowanych mediów. Wskazane na 
niej zostały liczne nieścisłości w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko, których 
inwestor nie potrafił wyjaśnić, ujawniło się przy tym dość konsekwentne stanowisko 
mieszkańców (i Fundacji), sprzeciwiających inwestycji i zapowiadających konsekwentną 
„walkę” – wykorzystanie wszystkich zgodnych z prawem środków do zatrzymania 
inwestycji. Na podstawie wątpliwości związanych z raportem, podniesionych w trakcie 
rozprawy organ wezwał inwestora do uzupełnienia i usunięcia braków w dostarczonej 
przez niego dokumentacji (20.08.2007 r.).  Na początku września inwestor wystosował do 
organu pismo dotyczące cofnięcia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej(odstąpienia 
od jego realizacji), motywując je spodziewanymi utrudnieniami, przedłużającą się 
procedurą i niechęcią mieszkańców. Uczciwie trzeba przyznać, że to właśnie ich 
zaangażowanie (przy skromnej pomocy Fundacji) oraz konsekwentne i zorganizowane 
działania doprowadziły do pozytywnego dla środowiska zakończenia (i urzeczywistnienia 
zasady udziału społeczeństwa w tego typu postępowaniach). 

Ciekawym przykładem może być także postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
budowie kompleksu rekreacyjnego na terenie istniejących pięciu stawów podworskich (co 
oczywiście wymagało ich zasypania) w M., znajdujących się w strefie ochrony 
konserwatorskiej oraz będących siedliskiem objętych ścisłą ochroną gatunkową ptaków. 
Inwestor wystąpił z odpowiednim wnioskiem, jednakże, pomimo trwającej procedury, 
jednocześnie przystąpił do zasypywania stawów substancjami bitumicznymi (bez 
odpowiedniego zezwolenia). Działanie to zostało jednak przerwane dzięki bezpośredniej 
interwencji mieszkańców i wezwanej Policji. Od tego momentu wzmogło się 
zaangażowanie lokalnej społeczności w protest przeciwko realizacji przedsięwzięcia  
w takim zakresie (i tymi metodami), a w sprawę zaangażowały się organizacje ekologiczne 
(także Fundacja). Nagłośnienie sprawy przez poinformowane media, skłonienie  
do działania (odpowiednie pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, organu 
ochrony przyrody, organu administracji architektoniczno – budowlanej, organu właściwego  
w sprawach „gospodarowania” wodami) właściwych w sprawie organów oraz współpraca  
z przedstawicielami mieszkańców w Radzie Gminy sprawiły, że inwestor wycofał się 
(zapewne tymczasowo) z realizacji przedsięwzięcia (postępowania – nie uzupełniając w 
odpowiedni sposób wniosku). Pewne jest jednak jedno – jeśli kiedyś inwestor powróci  
do swoich wcześniejszych zamierzeń, to ich realizacja będzie prowadzona środkami 
zgodnymi z prawem i przy udziale lokalnej społeczności i zaangażowanych organizacji 
ekologicznych.  

 
5. Informacje praktyczne. 

 
5.1 Przydatne  wskazówki. 

 
 Chcąc skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych należy 
pamiętać o kilku podstawowych kwestiach praktycznych: 

• istotne jest ustalenie obowiązującego stanu prawnego, więc warto sprawdzić 
aktualność wykorzystywanych aktów prawnych, 
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• uzasadniając swoje roszczenia, np. w trakcie odwoływania się od decyzji 
administracyjnych, warto powoływać się na orzecznictwo sądów administracyjnych 
w podobnych sprawach, 

• w sprawach kontrowersyjnych przydatne może okazać się uzyskanie pomocy 
mediów (nie tylko lokalnych – programy interwencyjne), nagłośnienie sprawy, 
wykorzystanie wsparcia lokalnych członków organów przedstawicielskich – 
radnych, posłów (biura poselskie), organów ochrony prawa – np. Rzecznika Praw 
Obywatelskich, 

• należy także w odpowiedni sposób wykorzystać zasoby Internetu, począwszy  
od właściwego skorzystania z wyszukiwarek, for internetowych, portali 
prawniczych, kończąc na stronach instytucji, które mogą się okazać przydatne w 
sprawie, bazach orzeczeń itd., 

• w miarę możliwości technicznych sugerowane (w długotrwałych konfliktach 
społecznych o większej skali) jest stworzenie własnej strony internetowej, która 
ułatwi przepływ nowych informacji wewnątrz grupy (lokalnej społeczności), 
umożliwi interakcję (komentarze, wymiana spostrzeżeń) i mobilizację  
w kluczowych momentach (rozprawa administracyjna, dyskusja publiczna, 
konsultacje), 

• w sprawach, w których zaangażowany jest interes społeczny (lub „zbiorowy”), 
warto „wciągnąć” do działania, zmobilizować większą liczbę osób, uzyskać 
poparcie lokalnej społeczności – często

138
 wystarczy tylko dostarczenie 

odpowiedniej informacji i wyjaśnienie konsekwencji (w sprawach skomplikowanych 
przygotowanie krótkiej, napisanej prostym językiem informacji, także o charakterze 
prawnym), wykorzystując tradycyjne metody – plakaty (nie narażając się na 
odpowiedzialność prawną – odpowiednie miejsca), ulotki (do skrzynek), 
współpraca z osobami aktywnymi społecznie, 

• w trakcie postępowania koniecznie trzeba pilnować terminów załatwienia sprawy 
przez organ i samemu bezwzględnie przestrzegać terminów ustawowych lub 
wyznaczonych w postępowaniu, w przypadku niezałatwnienia sprawy w terminie 
stosować opisane już wcześniej środki prawne, 

•  wykorzystywać także (równolegle) pozaprawne (ale prawnie dozwolone) metody 
wpływu na działania władzy publicznej – protesty, pikiety, petycje, lobbing, 
spotkania z organami administracji publicznej (przedstawianie własnego 
stanowiska i odpowiednia argumentacja), itd., 

• w szczególnych sytuacjach warto uzyskać pomoc i wsparcie posiadających 
odpowiednie doświadczenie organizacji społecznych (ekologicznych), właściwych 
ze względu na przedmiot postępowania i najlepiej działających lokalnie,  
co umożliwi rzeczywisty udział w procedurze, 

• pisma w postępowaniu powinny być: czytelne, przejrzyste, napisane językiem 
formalnym, stanowczo należy zachowywać formy przewidziane przez przepisy 
(wymogi treści, załączniki) prawa, 

• duże znaczenie może mieć także (choć niekoniecznie musi być obowiązkiem) 
powoływanie podstaw prawnych własnych działań – dodatkowy aspekt 
psychologiczny,  

• postępowanie należy prowadzić przede wszystkim w formie pisemnej, co wiąże się 
z koniecznością uzyskiwania „dowodów” własnego działania –potwierdzeń  
np. nadania listów poleconych, złożenia pism w postępowaniu, 

• należy pamiętać, że ustne deklaracje nie zawsze (i nie wszystkich) zobowiązują, 
czasem mają na celu pacyfikację protestujących lub stron – warto więc, w miarę 
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publicznej - społeczność 
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możliwości oczywiście, uzyskać ich pisemne potwierdzenie (np. protokół, 
adnotacja), 

• w pewnych sytuacjach (notorycznych zaniedbań) powinno się korzystać z pomocy 
instytucji kontroli i nadzoru nad organem właściwym w sprawie, składać skargi do 
przełożonych na „opornego” urzędnika, starając się jednak przede wszystkim 
załatwić sprawę w sposób kompromisowy, 

• nie prowadzić postępowania bez odpowiedniego rozeznania w stanie faktycznym 
sprawy – trzeba więc wykorzystać odpowiednie uprawnienia (dostęp do informacji, 
możliwość przeglądania akt przez stronę) w celu jego ustalenia i dostosowania 
własnego dalszego działania, 

• trzeba przykładać szczególną wagę do postępowania dowodowego, co zakłada 
także własną aktywność w tej kwestii (zwłaszcza w podważaniu twierdzeń 
przeciwników procesowych), 

• w sytuacjach skomplikowanych warto czasami sięgnąć po pomoc specjalistów – 
kompetentnych prawników, niekoniecznie świadczących odpłatnie swoje usługi 
(prawnicze poradnie uniwersyteckie, biura porad obywatelskich, poradnictwo  
w ramach działalności organizacji społecznych),  

• instytucjonalizacja protestu – zawiązanie organizacji społecznej (stowarzyszenia 
rejestrowego, zwykłego, fundacji itd.), skupiającej zainteresowanych może być 
przydatne, zwłaszcza w sytuacji dalszego jej rozwoju i funkcjonowania dla dobra 
lokalnej społeczności, 

• czasem warto rozważyć sprawę w kontekście ustawodawstwa Unii Europejskiej 
oraz poziomu realizacji obowiązków z niego wynikających przez Polskę – w 
pewnych sytuacjach umożliwi to skorzystanie z mechanizmów ochronnych 
przewidzianych w prawie Wspólnoty, 

• a przede wszystkim nie zrażać się pierwszymi niepowodzeniami, 
konsekwentne i spokojnie podejmować kolejne merytoryczne działania,  
aż do osiągnięcia założonego celu. 

 
5.2 Niezbędne adresy internetowe. 

 
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html - internetowy system aktów prawnych na 
stronie sejmowej z przydatną wyszukiwarką aktów prawnych, 
http://europa.eu/index_pl.htm - oficjalna strona Unii Europejskiej, przydatne informacje  
na temat jej funkcjonowania (środowisko), 
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm - teksty aktów prawnych (także orzecznictwo) 
Wspólnoty wraz z wyszukiwarką, 
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/otk_dpr.htm - baza orzeczeń Trybunału Konstytu-
cyjnego, 
http://cbo.nsa.gov.pl/cbo/do/query - baza orzeczeń sądów administracyjnych, 
http://www.rpo.gov.pl/ - strona Rzecznika Praw Obywatelskich (e-poradniki, publikacje, 
formy działalności, możliwość pomocy), 
http://www.bip.gov.pl/ - główna strona Biuletynu Informacji Publicznej, 
http://pdi.cors.gov.pl/KRSSED/Default.aspx - wyszukiwarka podmiotów w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, dostęp do podstawowych informacji (reprezentacja), 
http://www.mos.gov.pl/ - strona Ministerstwa Środowiska (dużo oficjalnych materiałów 
informacyjnych, prawnych, linków, INFOOS), 
http://www.mos.gov.pl/aarhus/podreczniki.html - podręczniki i informatory (dostęp  
do informacji, OOŚ), 
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/ - oficjalna strona obszarów Natura 2000, 
http://www.natura2000.org.pl - strona dotycząca Natura 2000 (e-szkolenia, wzory pism), 
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http://www.wydawnictwa.ngo.pl/x/256861 - publikacje przydatne nie tylko organizacjom 
pozarządowym, a na stronie głównej także wiele ciekawych informacji i bardzo przydatna 
wyszukiwarka organizacji społecznych, 
http://lanckoronska.eu/ - broszura dotycząca udziału społeczeństwa w postępowaniach 
dotyczących inwestycji drogowych, 
http://www.abc.com.pl/ - akty prawne, serwisy branżowe (m.in. środowisko), 
http://www.infor.pl/ - portal prawno – gospodarczy, 
http://www.lex.com.pl/ - akty prawne, porady innych użytkowników, 
http://www.rp.pl/temat/4.html - serwis prawny „Rzeczpospolitej”, 
http://www.gazetaprawna.pl/ - dziennik gospodarczy (prawny), rubryka „Prawo i życie”, 
http://www.adlex.pl - ciekawy katalog polskich stron prawnych z linkami m.in. 
dotyczącymi bezpłatnej pomocy prawnej, praw człowieka, konsumenckich itd., 
http://prawo.interia.pl/ - wzory pism, poradniki, 
http://www.forum.prawnikow.pl/ - porady użytkowników, wzory pism, 
http://www.portal.prawnikow.pl/news.php - porady prawne, 
http://www.poradaprawna.pl – porady prawne, publicystyka, zwory pism, 
http://www.student.lex.pl/ - opracowania i materiały z różnych dziedzin prawa, 
aktualizowane („jednolite”) teksty ważniejszych aktów prawnych (w tym kodeksów), 
http://www.ekoinfo.pl/ - interesujący serwis informacyjny ochrony środowiska, 
http://www.eko-net.pl - serwis dla specjalistów ochrony środowiska, 
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal - Centrum Informacji o Środowisku. 

 
5.3 Współpraca z wyspecjalizowanymi organami – inspekcje, 

służby i straże. 
 

 Niebagatelne znaczenie w prowadzeniu różnego rodzaju postępowań 
administracyjnych oraz osiąganiu zamierzonych celów ma współpraca  
z wyspecjalizowanymi organami inspekcji, służb i straży. W tym celu należy się zapoznać 
zwłaszcza z przepisami prawnymi ich dotyczącymi (właściwość rzeczowa, miejscowa, 
odpowiednie kompetencje, środki umożliwiające weryfikację działań, itd.), strukturą 
organizacyjną (organy wyższego stopnia) oraz sposobami funkcjonowania.  
Do najważniejszych organów należą139

: 

• Policja (http://www.policja.pl/, ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z późn. 
zm.), 

• Państwowa Straż Pożarna (http://www.kgpsp.gov.pl/, ustawa z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm.), 

• Straż Miejska (http://www.strazmiejska.krakow.pl/, ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gminnych z poźn. zm.), 

• Straż Graniczna (http://www.sg.gov.pl/, ustawa z dnia 12 października 1990 r.  
o Straży Granicznej z późn. zm.),  

• Straż Leśna (http://www.pila.lasy.gov.pl/strony/1/i/17044.php, ustawa z dnia 
28 września 1991 r. o lasach z późn. zm.), 

• Straż Rybacka (http://www.psr.waw.pl/,  ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.  
o rybactwie śródlądowym), 

• Inspekcja Sanitarna (http://www.gis.gov.pl/, ustawa z dnia 14 marca 1985 r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z późn. zm.), 

• Inspekcja Ochrony Środowiska (http://www.gios.gov.pl, ustawa z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska z późn. zm.), 
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pozwalająca ustalić przydatne informacje (np. inne szczegółowe akty normatywne) 



„Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych” 

 

 - 55 - 

• Inspekcja Budowlana (http://www.gunb.gov.pl/,  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane z późn. zm.), 

• Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (http://www.piorin.gov.pl/,  ustawa  
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin z późn. zm.), 

• Inspekcja Weterynaryjna (http://www.wetgiw.gov.pl/, ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej z późn. zm.), 

• Inspekcja Handlowa (http://www.giih.gov.pl/main/index.php, ustawa z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z późn. zm.). 

 Warto także wspomnieć o Głównym Konserwatorze Przyrody (wojewódzkich 
konserwatorach przyrody), który zgodnie z ustawą o ochronie przyrody

140
 jakby 

„wyręcza” Ministra Środowiska (wojewodę) w wykonywaniu zadań organu administracji 
rządowej w zakresie ochrony przyrody. 

 
 

6.   Przykładowe wzory pism procesowych  
w postępowaniu administracyjnym. 

 
Wzór 1. 

 
miejscowość, data 

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE. 

Ja, ……………. zamieszkały w …………. przy ul. ………….legitymujący się 

dowodem osobistym seria …………. nr ……………. wydanym przez ……… ustanawiam 

pełnomocnikiem ………….. zamieszkałego w ………… przy ul. ……………legitymującego 

się dowodem osobistym seria ………… nr ………. wydanym przez ………………………….. 

Upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie przed wszystkimi 

organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego, 

urzędami, instytucjami i bankami, osobami fizycznymi, prawnymi oraz sądami. 

Pełnomocnictwo powyższe (nie) upoważnia pełnomocnika do udzielenia w moim 

imieniu dalszego pełnomocnictwa. 

                                                                    ................................................. 

                                                              (podpis udzielającego pełnomocnictwa) 
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Wzór 2. 
 

miejscowość, data 
Oznaczenie podmiotu składającego 

pismo (imię i nazwisko lub nazwa) 

oraz jego adresu (siedziby) 

      Oznaczenie organu, do którego 

      pismo jest skierowane i jego adresu 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ. 

  
 Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się  

z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazanie informacji publicznej – przykładowo: proszę o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania: ...............…………………………………………………………………….) 

 Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powyższej ustawy wnoszę  

o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: 

………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie formy udostępnienia np.: przesłanie pocztą, wysłanie na emaila, przygotowanie 

kopii itd.) 

                                                                                    Z poważaniem, 
 
      …………………………… 
                                                                                         (podpis) 
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Wzór 3. 
 

miejscowość, data 
Oznaczenie podmiotu składającego 

pismo (imię i nazwisko lub nazwa) 

oraz jego adresu (siedziby) 

      Oznaczenie organu, do którego 

      pismo jest skierowane i jego adresu 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU. 

 Na podstawie art. 19 i 21 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie 
informacji o środowisku w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazanie informacji środowiskowej – przykładowo: proszę o udostępnienie decyzji 

„środowiskowej” dotyczącej………………………………………………………………………..) 

 Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.  

o dostępie do informacji (Dz. U. z dnia 8 października 2001 z późn. zm.) wnoszę  

o udostępnienie mi powyższych dokumentów w następujący sposób: 

………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie formy udostępnienia np.: przesłanie pocztą, przefaksowanie, przygotowanie 

kserokopii, wydruku itd.) 

                                                                                    Z poważaniem, 
 
      …………………………… 
                                                                                         (podpis) 
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Wzór 4. 
 

miejscowość, data 
Oznaczenie podmiotu składającego 

pismo (imię i nazwisko lub nazwa) 

oraz jego adresu (siedziby) 

     Oznaczenie organu wyższego stopnia, do którego 

     pismo jest skierowane i jego adresu 

 
ZAŻALENIE NA NIEZAŁATWIENIE SPRAWY W TERMINIE. 

 
 
 Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) wnoszę o: 

1) wyznaczenie ……………………………………………………………………….(wskazanie 

organu, który nie załatwił sprawy w terminie) terminu załatwienia sprawy o sygnaturze 

………………………… w przedmiocie ……………….………… (opisanie krótko sprawy), 

 2) wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie, 

 3) ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, 

 4) podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przy-

szłości. 

Uzasadnienie. 

…………………………………………………………………………………………………………

(krótkie uzasadnienie – m. in. wskazanie „kalendarium” postępowania) 

 W tym stanie rzeczy niniejsze zażalenie jest uzasadnione. 

 

                                                                                    Z poważaniem, 
 
      …………………………… 
                                                                                         (podpis) 
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Wzór 5. 
miejscowość, data 

Oznaczenie podmiotu składającego 

pismo (imię i nazwisko lub nazwa) 

oraz jego adresu (siedziby) 

     Oznaczenie organu wyższego stopnia, do którego 

     pismo jest skierowane i jego adresu 

     za pośrednictwem 

     Oznaczenie organu, który wydał postanowienie,  

     do którego pismo jest skierowane i jego adresu 

 

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE. 

 

Na podstawie art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071  

z późn. zm.) zaskarżam postanowienie .......................... ...................... (wskazanie organu, 

który wydał zaskarżone postępowanie) z dnia ……………………, sygnatura ……………..… 

dotyczące .................................................................................................................... (krótki 

opis sprawy) i wnoszę o jego uchylenie/zmianę141
 w całości/w części

142
 dotyczącej 

…………………….................................................................................................................... 

Uzasadnienie. 

................................................................................................................................................ 

  W tym stanie rzeczy niniejsze zażalenie jest uzasadnione. 

 

                                                                                    Z poważaniem, 
 

      …………………………… 
                                                                                         (podpis) 

                                                 
141

 do wyboru 
142

 do wyboru 
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Wzór 6. 

 

miejscowość, data 
Oznaczenie podmiotu składającego 

pismo (imię i nazwisko lub nazwa) 

oraz jego adresu (siedziby) 

     Oznaczenie organu wyższego stopnia, do którego 

     pismo jest skierowane i jego adresu 

     za pośrednictwem 

     Oznaczenie organu, który wydał decyzję,  

     do którego pismo jest skierowane i jego adresu 

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI. 

 

Na podstawie art. 127 w związku z art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98,  

poz. 1071 z późniejszymi zmianami) odwołuję się od decyzji …................................. 

(wskazanie organu, który wydał decyzję) z dnia ………………… sygnatura …..…………….. 

dotyczącej ……………………………..…………………………………………………………..… 

(krótki opis) oraz wnoszę o jej uchylenie/zmianę143
 w całości/w części

144
 dotyczącej 

………………..……….………………………………………………………………………………. 

Ponadto na podstawie art. 135 Kpa wnoszę o wstrzymanie natychmiastowego 

wykonania decyzji
145

. 

Uzasadnienie. 

…………………………………………………………………………………...…………….……… 

 W tym stanie rzeczy niniejsze odwołanie od decyzji jest uzasadnione. 

 

                                                                                    Z poważaniem, 
 
      …………………………… 
                                                                                         (podpis) 

                                                 
143

 do wyboru 
144

 do wyboru 
145

 dodać w sytuacji, kiedy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega 
natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy 
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Wzór 7. 

miejscowość, data 
Oznaczenie podmiotu składającego 

pismo (imię i nazwisko lub nazwa) 

oraz jego adresu (siedziby) 

      Oznaczenie organu, do którego 

      wniosek jest skierowany i jego adresu 

 
WNIOSEK O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA. 

 

Na podstawie art. 145 § 1 pkt ......
146

 w związku z art. 147 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. 

Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) wnoszę o wznowienie postępowania w sprawie 

................................................................................................................................................ 

(wskazanie przedmiotu sprawy) zakończonej decyzją ostateczną ........................................ 

(wskazanie organu, który wydał decyzję) sygnatura ……………….. z dnia ........................... 

Jednocześnie na podstawie art. 152 § 1 K.p.a. wnoszę o wstrzymanie wykonania 
w/w decyzji. 

 

Uzasadnienie. 

................................................................................................................................................

(przytoczenie okoliczności, na podstawie których wydana została decyzja ostateczna, 

okoliczności uzasadniających wznowienie postępowania oraz wskazanie faktów - 

dowodów, na których wnioskujący opiera swoje żądanie) 

W związku z powyższym wnoszę wnosi się jak na wstępie. 

 

                                                                                    Z poważaniem, 
 
      …………………………… 
                                                                                         (podpis) 

 
 
 

                                                 
146

 wybór odpowiedniej podstawy, ewentualnie art. 145a 
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Wzór 8. 
miejscowość, data 

Oznaczenie organizacji społecznej 

składającej pismo (nazwa) 

oraz jej siedziby 

      Oznaczenie organu, do którego 

      wniosek jest skierowany i jego adresu 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ 
 DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA. 

 

Na podstawie art. 31§1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. 

zm.)…………………………………. (oznaczenie organizacji społecznej) wnosi  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym 

……………………………………...… sygnatura akt………………………. na prawach strony. 

Uzasadnienie. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazanie celów statutowych tej organizacji oraz interesu społecznego, uzasadniających 

dopuszczenie do postępowania) 

W związku z powyższym wnioskodawca prosi o dopuszczenie do prowadzonego 

postępowania, o jakim mowa we wniosku. 

                                                                                  Z poważaniem, 

                                                                      …………………………………………. 

                                                  (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji) 

 
Załączniki: 
(m. in. statut, dokumenty związane z reprezentacją podmiotu np. aktualny odpis  
z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczony za zgodność z oryginałem) 
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Wzór 9147. 
miejscowość, data 

Oznaczenie organizacji ekologicznej 

składającej pismo (nazwa) 

oraz jej siedziby 

      Oznaczenie organu, do którego 

      wniosek jest skierowany i jego adresu 

 

WNIOSKI I UWAGI DO POSTĘPOWANIA ……… (oznaczenie postępowania)  
ORAZ WNIOSEK O DOPUSZCZENIE ORGANIZACJI EKOLOGICZNEJ 

 DO POSTĘPOWANIA. 
 

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy Prawo Ochrony Środowiska  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
…………………………………. (oznaczenie organizacji ekologicznej) wnosi o rozpatrzenie 
przedstawionych uwag i wniosków oraz dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
administracyjnym dotyczącym ……………………… ……………………………………..….. 
sygnatura akt…………………………………………. na prawach strony. 

 

Wnioski i uwagi do toczącego się postępowania. 

................................................................................................................................................ 

(np. wniosek o przeprowadzenie otwartej dla publiczności rozprawy administracyjnej,  

o nałożenie na wnioskodawcę odpowiednich obowiązków, o niewydawanie decyzji, uwagi 

do treści raportu itd.) 

Uzasadnienie. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazanie celów statutowych tej organizacji (powiązanych z ekologią), interesu 

społecznego, uzasadniających dopuszczenie do postępowania oraz wykazanie, że także 

miejsce działalności organizacji uzasadnia dopuszczenie) 

W związku z powyższymi uwagami i wnioskami oraz uzasadnioną chęcią 

uczestnictwa (w postępowaniu) wnioskodawca prosi o dopuszczenie do prowadzonego 

postępowania, o jakim mowa we wniosku. 

                                                                                 Z poważaniem, 

                                                                      …………………………………………. 

                                                  (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji) 

 
Załączniki: 
(m. in. statut, dokumenty związane z reprezentacją podmiotu np. aktualny odpis  
z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczony za zgodność z oryginałem) 

                                                 
147

 przed wykorzystaniem wzoru należy się zapoznać z 4.1.2 
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