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I. Cel raportu 
Przedmiotem raportu jest monitoring zawartości stron internetowych 152 gmin, 
wybranych spośród gmin na terenie których znajdują się obszary sieci ekologicznej 
NATURA 2000, pod katem udostępniania informacji o środowisku. Zbadano 
zamieszczanie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej na 
stronie internetowej gmin oraz dokonywanie obwieszczeń publicznych1 o 
postępowaniach dotyczących środowiska i o zamieszczaniu informacji w 
publicznie dostępnym wykazie za pośrednictwem strony internetowej.  
Celem raportu jest przede wszystkim ocena stopnia wdrożenia nowego przepisu z 
zakresu prawa ochrony środowiska, obwiązującego od 29 grudnia 2006 r., 
nakładającego na organy administracji publicznej obowiązek wykorzystania sieci 
internetowej i udostępniania publicznie dostępnego wykazu danych o 
dokumentach zawierających informacje o środowisku w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Wykorzystanie sieci internetowej w założeniu ustawodawcy ma 
pozwolić na udostępnienie i rozpowszechnianie informacji o środowisku wśród 
ogółu społeczeństwa w najszerszym możliwym zakresie. 
Do zmonitorowania implementacji przepisu wybrano gminy leżące na obszarach 
wyznaczonych w ramach sieci ekologicznej NATURA 2000. Sieć NATURA 2000 
stanowi jedną z form ochrony przyrody, ale jest dość nową formą ochrony, 
wyznaczaną w związku z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej. Celem 
wyznaczenia tych obszarów jest ochrona różnorodności biologicznej na terytorium 
krajów członkowskich Unii Europejskiej. W określonych sytuacjach2, gdy 
planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000 
konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
tego przedsięwzięcia na środowisko. W postępowaniu takim zagwarantowany jest 
udział społeczeństwa. 
II. Wprowadzenie do problematyki raportu  
Udostępnianie informacji o środowisku, w tym prowadzenie publicznego 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie jest obowiązkiem każdego organu administracji, do 
którego wpływają lub na poziomie którego powstają określone dokumenty. 
Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu istniał już w czasie 
obwiązywania ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o dostępie do informacji 
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(ustawa obowiązywała od 1 stycznia do 30 września 2001 r.)3. Następnie 
uregulowania dotyczące tej kwestii zostały unormowane w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 
129 poz. 902 z późniejszymi zmianami), zwana dalej POŚ, która weszła w życie 1 
października 2001 r. i obowiązuje do dziś. 
Przyjęte w polskim ustawodawstwie rozwiązania prawne dotyczące kwestii 
udostępniania informacji i środowisku i prowadzenia publicznie dostępnego 
wykazu mają stanowić implementację prawa europejskiego w zakresie dostępu do 

                                                 
1  zgodnie z ustawową nomenklaturą: podanie do publicznej wiadomości 
2  odpowiednie przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko – dział VI ustawy   
3 Dz.U.2000.109.1157 z późn. zm 
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informacji o środowisku4. Obecnie obowiązującą w Unii Europejskiej w tym 
zakresie jest dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG.  
Implementacja postanowień dyrektywy 2003/4/WE była powodem nowelizacji 
ustawy Prawo ochrony środowiska uchwalonej ustawą z dnia 24 lutego 2006 r. o 
zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2006.50.360). 
Nowelizacja ustawy nałożyła między innymi obowiązek prowadzenia 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku w formie elektronicznej oraz udostępniania go na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Obowiązek taki istnieje od 29 grudnia 
2006 r. gdyż przepis ten  - art. 19 ust. 6 POŚ - wszedł w życie po upływie 6 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 29 czerwca 2006r. 
Dotychczas, aż do 28 grudnia 2006r. publicznie dostępne wykazy miały być 
prowadzone w formie papierowej, forma elektroniczna była formą fakultatywną.   
Zmienił się sposób, nie uległa natomiast zmianie forma prowadzenia wykazu: 
wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie są prowadzone są w formie kart informacyjnych odrębnie dla określonych 
kategorii dokumentów (formularze A- H) oraz spisów kart informacyjnych. 
Drugim aspektem monitoringu było sprawdzenie zawartości stron internetowych 
pod kątem dokonywania publicznych obwieszczeń o postępowaniach dotyczących 
środowiska i o zamieszczaniu informacji w publicznie dostępnym wykazie za 
pośrednictwem strony internetowej. Zgodnie z art. 32 ust. 3 POŚ podanie do 
publicznej wiadomości następujących informacji: informacji o zamieszczeniu 
w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o 
możliwości składania uwag i wniosków, z jednoczesnym wskazaniem 
miejsca i 21-dniowego termin ich składania jak również informacji o 
zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach 
wymagających udziału społeczeństwa, powinno nastąpić także poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu właściwego do 
wydania decyzji, jeśli organ ten prowadzi taką stronę (art. 32 ust. 3 w zw. z 
ust 1 i 2 POŚ). 
 
III. Uregulowania prawne dotyczące dostępu do informacji o środowisku – 
zarys  
 
Prawo do informacji o środowisku jest prawem zagwarantowanym konstytucyjnie a 
jako szczególny rodzaj prawa do informacji zostało uregulowane odrębnie od 
postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
Normę kolizyjną stanowi art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej 
zgodnie z którym Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw 

                                                 

4 początkowo była to dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do 
informacji o   środowisku (Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990, str. 56 i L 41 z 14.02.2003, str. 26), która 
obowiązywała do 14 lutego 2005r. 
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określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących 
informacjami publicznymi. 
Źródła prawa do informacji o środowisku stanowią: 
• Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) 
• Konwencja z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska z 2 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2003 Nr 78, poz. 706) 
Konwencja stanowiła podstawę wydania dyrektyw UE, dyrektywy  następnie 
zostały implementowane do prawa krajowego 
• Dyrektywa Parlamentu i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji o środowisku (Dz. Urz. WE L 41/26, 
14.02.2003) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627 ze zm.) - POŚ 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. w 
sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. 2007 Nr 120, 
poz.827) 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007r. w 
sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i 
jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. 2007 Nr 114, poz. 788) 
• Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 
112 poz. 1198 ze zm.)  
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 
stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 10, 
poz. 68) określające sposób prowadzenia Biuletynu 
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 
 
 
Zgodnie z artykuł 74 ust. 3 Konstytucji RP Każdy ma prawo do informacji o stanie i 
ochronie środowiska. Granice tego prawa określone być muszą w ustawodawstwie 
zwykłym (art. 81 Konstytucji RP).  
Ponadto kwestie związane z dostępem do informacji uregulowane są w art. 51 
Konstytucji - m.in.:  
 „2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać 
innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie 
prawnym”  
 „5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa 
ustawa” 
IV. Wybór Gmin do monitoringu. Obszary sieci ekologicznej NATURA 2000 
znajdujące się na terenie wybranych do monitoringu gmin 
Do monitoringu zawartości stron internetowych urzędów gmin pod kątem 
udostępniania informacji o środowisku (udostępnianie publicznie dostępnego 
wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie) zostało wybranych 152 gminy znajdujące się obszarach sieci 
ekologicznej NATURA 2000.  
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Dodatkowo wybrane zostało miasto Kraków, z uwagi na siedzibę Fundacji, które 
choć nie znajduje się bezpośrednio na obszarze NATURA 2000, niewątpliwie 
oddziałuje na pobliskie obszary NATURY. 
Kryteria wyboru gmin: 
1) reprezentacja co najmniej jednej gminy z obszaru objętego ochroną 
2) reprezentacja gmin o „dużym” stopniu oddziaływania na obszary objęte ochroną  
3) kryterium środowiskowe - reprezentacja gmin, na obszarze których znajdują się  
wyjątkowo cenne przyrodniczo obszary 
4) gminy z obszaru województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego – ze względu 
na brak dotychczasowego monitoringu z zakresu ochrony środowiska oraz  
małopolskiego – ze względu siedzibę Fundacji stanowią obszary priorytetowe. 
Do monitoringu wybrane zostały następujące gminy: 
I. Z województwa MAŁOPOLSKIEGO: 
 
1. Skała    
2. Jerzmanowice-Przeginia   
3. Sułoszowa  
4. Czorsztyn  
5. Krościenko n/Dunajcem 
6. Zakopane 
7. Bukowina Tatrzańska 
8. Kościelisko 
9. Poronin 
10. Miasto Nowy Targ  
11. Czarny Dunajec 
12. Jabłonka 
13. Gmina Nowy Targ 
14. Niedźwiedź 
15. Drwinia 
16. Kłaj 
17. Lipnica Wielka 
18. Zawoja  
19. Olkusz 
20. Niepołomice 
21. Mszana Dolna 
22. Kraków 
 
II. Z województwa PODKARPACKIEGO: 
 
1. Przemyśl 
2. Lutowiska 
3. Cisna 
4. Krempna 
5. Zaklików 
6. Komańcza 
7. Gmina 
8. Bircza 
9. Fredropol 
10. Krasiczyn 
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11. Dubiecko 
 
III. Z województwa ŚWIĘTOKRZYSKIEGO: 
 
1. Wiślica 
2. Pińczów 
3. Nowy Korczyn 
4. Stąporków 
5. Bodzentyn 
6. Busko-Zdrój 
7. Imielno 
  
IV. Z województwa POMORSKIEGO: 
 
1. Gdańsk 
2. Smołdzino 
3. Kartuzy 
4. Trąbki wielkie 
5. Główczyce 
6. Krokowa 
7. Brusy 
8. Chojnice 

 
V. Z województwa ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 
 
1. Szczecin 
2. Goleniów 
3. Widuchowa 
4. Chociwel 
5. Ińsko  
6. Węgorzyno 
7. Bobolice 
8. Barlinek 
9. Kołobrzeg 
10. Nowe Warpno 
11. Świnoujście 
 
VI. Z województwa LUBUSKIEGO: 
 
1. Międzyrzecz 
2. Zbąszynek 
3. Santok 
4. Gorzów Wielk 
5. Witnica 
6. Słońsk 
  
VII. Z województwa WIELKOPOLSKIEGO: 
 
1. Zduny 
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2. Ostrów Wielkopolski  
3. Oborniki 
4. Śrem 
5. Mosina 
6. Książ Wielkopolski 
7. Koło 
8. Golina 
9. Kramsk 
10. Konin 
 
VIII. Z województwa KUJAWSKO-POMORSKIEGO: 
 
1. Nakło n/Notecią 
2. Toruń 
3. Solec Kujawski 
4. Kruszwica 
5. Bydgoszcz 
6. Dąbrowa Chełmińska 
7. Dragacz 
8. Chełmno 
9. Świecie 

 
IX.  Z województwa WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO: 
 
1. Iława 
2. Elbląg 
3. Mikołajki 
4. Pisz 
5. Ruciane- Nida 
6. Tolkmicko  
7. Frombork 
8. Ostróda 
9. Nowe Miasto Lubawskie 
10. Gietrzwałd 
  
X. Z województwa PODLASKIEGO: 
 
1. Augustów 
2. Giby 
3. Sejny 
4. Suwałki 
5. Białowieża  
6. Czarna Białostocka 
7. Knyszyn 
8. Szudziałowo 
9. Sokółka 
10. Gródek  
11. Goniądz 
12. Łomża 



Raport z monitoringu… 
 

- 11 - 

13. Narew  
14. Narewka 
15. Hajnówka 
XI.  Z województwa MAZOWIECKIEGO:   
 
1. Wyszków 
2. Płock 
3. Góra Kalwaria 
4. Kozienice 
5. Leoncin 
6. Warka 
7. Nowe Miasto n/Pilica 
 
XII. Z województwa ŁÓDZKIEGO: 
 
1. Działoszyn  
2. Zgierz 
3. Inowłódź 
4. Łowicz – gmina wiejska  
5. Łęczyca 
  
XIII.  Z województwa OPOLSKIEGO: 
 
1. Lewin Brzeski 
2. Brzeg  
3. Skarbimierz 
   
XIV. Z województwa DOLNOŚLASKIEGO:  
 
1. Święta Katarzyna  
2. Wrocław 
3. Wołów 
4. Karpacz 
5. Jelenia Góra 
6. Lewin Kłodzki  
7. Kudowa Zdrój 
8. Radków 
9. Szczytna 
  
XV. Z województwa ŚLĄSKIEGO: 
 
1. Czechowice- Dziedzice 
2. Jeleśnia  
3. Ustroń 
4. Wisła 
5. Brenna 
6. Istebna 
7. Szczyrk 
8. Dąbrowa Górnicza 
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9. Dębowiec 
10. Tarnowskie Góry 
11. Bytom 
   
XVI.  Z województwa LUBELSKIEGO: 
 
1. Dorohusk 
2. Chełm 
3. Urszulin 
4. Zwierzyniec 
5. Puławy 
6. Kazimierz Dolny 
7. Janów Lubelski 
8. Dzwola 
9. Biłgoraj 
 
Obszary sieci ekologicznej NATURA 2000 znajdujące się na terenie 
wybranych do monitoringu gmin:  

 Obszar sieci ekologicznej NATURA 2000 

 

Gmina 

Nazwa obszaru 
wyznaczonego na 
podstawie Dyrektywy 
Siedliskowej – tzw. 
specjalny obszar 
ochrony (SOO) 

Nazwa obszaru 
wyznaczonego na 
podstawie Dyrektywy 
Ptasiej – tzw. obszar 
specjalnej ochrony 
(OSO) 

I. Z województwa 
MAŁOPOLSKIEGO: 

  

1. Skała   Dolina Prądnika  
Dolinki Jurajskie  2. Jerzmanowice-Przeginia  
Dolina Prądnika   

3. Sułoszowa  Dolina Prądnika  
4. Czorsztyn  Pieniny  
5. Krościenko n/Dunajcem Pieniny  
6. Zakopane Tatry  Tatry 
7. Bukowina Tatrzańska Tatry Tatry 
8. Kościelisko Tatry Tatry 
9. Poronin Tatry Tatry 
10. Miasto Nowy Targ  Torfowiska Orawsko-

Nowotarskie 
 

11. Czarny Dunajec Torfowiska Orawsko-
Nowotarskie 

 

Czarna Orawa  
Na Policy  

12. Jabłonka 

Torfowiska Orawsko-
Nowotarskie 

 



Raport z monitoringu… 
 

- 13 - 

13. Gmina Nowy Targ Torfowiska Orawsko-
Nowotarskie 

Gorce 

14. Niedźwiedź  Gorce 
15. Drwinia Lipówka Puszcza Niepołomicka 
16. Kłaj  Puszcza Niepołomicka 

Babia Góra  17. Lipnica Wielka 
Czarna Orawa   
Babia Góra  18. Zawoja  
Na Policy  

19. Olkusz Jaroszowiec  
20. Niepołomice  Puszcza Niepołomicka 
21. Mszana Dolna  Gorce 
   
II. Z województwa 
PODKARPACKIEGO: 

  

22. Przemyśl  Pogórze Przemyskie 
23. Lutowiska Bieszczady Bieszczady 
24. Cisna Bieszczady  Bieszczady 
25. Krempna Ostoja Magurska  
26. Zaklików  Lasy Janowskie 
27. Komańcza  Bieszczady 
28. Bircza  Pogórze Przemyskie 
29. Fredropol  Pogórze Przemyskie 
30. Krasiczyn  Pogórze Przemyskie 
31. Dubiecko  Pogórze Przemyskie 
   
III. Z województwa 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO: 

  

   
32. Wiślica Ostoja Nidziańska Dolina Nidy 
33. Pińczów Ostoja Nidziańska Dolina Nidy 
34. Nowy Korczyn Ostoja Nidziańska Dolina Nidy 
35. Stąporków Dolina Krasnej  
36. Bodzentyn Łysogóry  
37. Busko-Zdrój Ostoja Nidziańska Dolina Nidy 
38. Imielno  Dolina Nidy 
   
IV. Z województwa 
POMORSKIEGO: 

  

   
Dolina Dolnej Wisły  
Ujście Wisły  

39. Gdańsk Twierdza Wisłoujście 

Zatoka Pucka 
40. Smołdzino Pobrzeże Słowińskie Ostoja Słowińska 

Kurze Grzędy 41. Kartuzy 
Dolina Górnej Łeby 
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 Staniszewskie Błoto  
42. Trąbki Wielkie Dolina Kłodawy  

Bagna Izbickie 43. Główczyce 
Pobrzeże Słowińskie 

Ostoja Słowińska 

Białogóra 
Piaśnickie Łąki 

44. Krokowa 

Trzy Młyny 

 

Sandr Brdy 
Bór Chrobotkowy 

45. Brusy 

Lubnia 

Wielki Sandr Brdy 

46. Chojnice Sandr Brdy Wielki Sandr Brdy 
   

V. Z województwa 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO: 

  

   
Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński 

47. Szczecin 

Wzgórza Bukowe 

Dolina Dolnej Odry 

48. Goleniów Ostoja Goleniowska Dolina Dolnej Odry 
49. Widuchowa   
50. Chociwel  Ostoja Ińska 
51. Ińsko  Brzeźnicka Węgorza Ostoja Ińska 
52. Węgorzyno Brzeźnicka Węgorza Ostoja Ińska 

Bobolickie Jeziora 
Lobeliowe 

53. Bobolice 

Dorzecze Parsęty 

 

54. Barlinek Dolina Płoni i Jezioro 
Miedwie 

 

Dorzecze Parsęty 55. Kołobrzeg 
Trzebiatowsko-
Kołobrzeski Pas 
Nadmorski 

Zatoka Pomorska 

56. Nowe Warpno Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński 

Zalew Szczeciński 

Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński 

Delta Świny 

Zalew Szczeciński 

57. Świnoujście 

Wolin i Uznam 

Zatoka Pomorska 

   
VI. Z województwa 
LUBUSKIEGO: 

  

   
Dolina Leniwej Obry 58. Międzyrzecz 
Jeziora Pszczewskie i 
Dolina Obry 
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 Nietoperek  
Dolina Leniwej Obry 59. Zbąszynek 
Jeziora Pszczewskie i 
Dolina Obry 

 

60. Santok Ujście Noteci  
61. Gorzów Wielkopolski Ujście Noteci  
62. Witnica  Ujście Warty 
63. Słońsk  Ujście Warty 
   
VII. Z województwa 
WIELKOPOLSKIEGO: 

  

   
64. Zduny Dąbrowy Krotoszyńskie  
65. Ostrów Wielkopolski  Dąbrowy Krotoszyńskie  

Biedrusko 66. Oborniki 
Dąbrowy Obrzyckie 

 

67. Śrem Rogalińska Dolina 
Warty 

 

Rogalińska Dolina 
Warty 

68. Mosina 

Ostoja Wielkopolska 

 

69. Książ Wielkopolski Rogalińska Dolina 
Warty 

 

70. Koło  Dolina Środkowej 
Warty 

71. Golina Puszcza Bieniszewska Dolina Środkowej 
Warty 

72. Kramsk  Dolina Środkowej 
Warty 

73. Konin Ostoja Nadwarciańska Dolina Środkowej 
Warty 

   
VIII. Z województwa 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO: 

  

   
74. Nakło n/Notecią Dolina Noteci  

Dolina Dolnej Wisły 75. Toruń Forty w Toruniu 

Dolina Środkowej 
Noteci I Kanału 
Bydgoskiego 

76. Solec Kujawski  Dolina Dolnej Wisły 
77. Kruszwica  Ostoja Nadgoplańska 

Dolina Dolnej Wisły 78. Bydgoszcz Dolina Noteci 

Dolina Środkowej 
Noteci I Kanału 
Bydgoskiego 

79. Dąbrowa Chełmińska  Dolina Dolnej Wisły 
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80. Dragacz  Dolina Dolnej Wisły 
81. Chełmno  Dolina Dolnej Wisły 
82. Świecie  Dolina Dolnej Wisły 

   
IX. Z województwa 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO: 

  

   
Dolina Drwęcy 83. Iława 
Jezioro Karaś 

Lasy Iławskie 

Jezioro Drużno Jezioro Drużno 84. Elbląg 
Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana 

Zalew Wiślany 

Jezioro Łuknajno 85. Mikołajki  
Puszcza Piska 

86. Pisz  Puszcza Piska 
87. Ruciane- Nida  Puszcza Piska 
88. Tolkmicko  Zalew Wiślany i 

Mierzeja Wiślana 
Zalew Wiślany 

89. Frombork Zalew Wiślany i 
Mierzeja Wiślana 

Zalew Wiślany 

90. Ostróda Dolina Drwęcy  
Dolina Drwęcy 91. Nowe Miasto Lubawskie 
Jezioro Karaś 

 

92. Gietrzwałd Rzeka Pasłęka Dolina Pasłęki 
   
X. Z województwa 
PODLASKIEGO: 

  

   
93. Augustów  Puszcza Augustowska 
94. Giby Ostoja Wigierska Puszcza Augustowska 
95. Sejny  Puszcza Augustowska 
96. Suwałki Ostoja Wigierska Puszcza Augustowska 
97. Białowieża  Puszcza Białowieska Puszcza Białowieska 
98. Czarna Białostocka  Puszcza Knyszyńska 
99. Knyszyn  Puszcza Knyszyńska 
100. Szudziałowo  Puszcza Knyszyńska 
101. Sokółka   
102. Gródek   Puszcza Knyszyńska 
103. Goniądz Dolina Biebrzy Dolina Biebrzy 
104. Łomża Przełomowa Dolina 

Narwi 
Przełomowa Dolina 
Narwi 

Dolina Górnej Narwi Dolina Górnej Narwi 105. Narew  
Puszcza Białowieska Puszcza Białowieska 
Dolina Górnej Narwi Dolina Górnej Narwi 106. Narewka 
Puszcza Białowieska Puszcza Białowieska 

107. Hajnówka Puszcza Białowieska Puszcza Białowieska 
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XI. Z województwa 
MAZOWIECKIEGO:   

  

   
Dolina Dolnego Bugu 

Dolina Liwca 

108. Wyszków Wydmy Lucynowsko-
Mostowieckie 

Puszcza Biała 
109. Płock  Dolina Środkowej 

Wisły 
110. Góra Kalwaria  Dolina Środkowej 

Wisły 
111. Kozienice  Dolina Środkowej 

Wisły 
Dolina Środkowej 
Wisły 

112. Leoncin Puszcza Kampinoska 

Puszcza Kampinoska 

Dolina Środkowej 
Wisły 

113. Warka  

Dolina Pilicy 

114. Nowe Miasto n/Pilica  Dolina Pilicy 
115. Warszawa   Dolina Środkowej 

Wisły 
   

XII. Z województwa 
ŁÓDZKIEGO: 

  

   
116. Działoszyn  Załęczański Łuk Warty  
117. Zgierz Dąbrowa Grotnicka  
118. Inowłódź Lasy Spalskie Dolina Pilicy 
119. Łowicz Pradolina Bzury-Neru Pradolina 

Warszawsko-Berlińska 
120. Łęczyca Pradolina Bzury-Neru Pradolina 

Warszawsko-Berlińska 
   
XIII. Z województwa 
OPOLSKIEGO: 

  

   
121. Lewin Brzeski  Grądy Odrzańskie 
122. Brzeg   Grądy Odrzańskie 
123. Skarbimierz  Grądy Odrzańskie 
   
XIV. Z województwa 
DOLNOŚLASKIEGO:  

  

   
124. Święta Katarzyna   Grądy Odrzańskie 
125. Wrocław  Grądy Odrzańskie 
126. Wołów Dębniańskie Mokradła  
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127. Karpacz Karkonosze i Góry 
Izerskie 

 

128. Jelenia Góra Karkonosze i Góry 
Izerskie 

 

129. Lewin Kłodzki  Góry Stołowe  
130. Kudowa Zdrój Góry Stołowe  
131. Radków Góry Stołowe  

Góry Stołowe 
Piekielna Dolina koło 
Polanicy 

132. Szczytna 

Torfowisko pod 
Zieleńcem 

 

   
XV. Z województwa 
ŚLĄSKIEGO: 

  

   
133. Czechowice 
Dziedzice 

 Dolina Górnej Wisły 

134. Jeleśnia  Beskid Żywiecki   
135. Ustroń Beskid Śląski  
136. Wisła Beskid Śląski  
137. Brenna Beskid Śląski  
138. Istebna Beskid Śląski  
139. Szczyrk Beskid Śląski  
140. Dąbrowa Górnicza Pustynia Błędowska  
141. Dębowiec Cieszyńskie Źródła 

Tufowe 
Dolina Górnej Wisły 

142. Tarnowskie Góry Podziemia 
Tarnogórsko-Bytomskie 

 

143. Bytom Podziemia 
Tarnogórsko-Bytomskie 

 

   
XVI. Z województwa 
LUBELSKIEGO: 

  

   
Chełmskie Torfowiska 
Węglanowe 

144. Dorohusk Torfowiska Chełmskie 

Dolina Środkowego 
Bugu 

Torfowiska Chełmskie 
Torfowisko Sobowice 

145. Chełm 

Stawska Góra 

Chełmskie Torfowiska 
Węglanowe 

Jeziora Uściwierskie 
Krowie Bagno 

146. Urszulin 

Ostoja Poleska 

Bagno Bubnów 

147. Zwierzyniec Roztocze Środkowe  
148. Puławy Płaskowyż Nałęczowski  
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149. Kazimierz Dolny Płaskowyż Nałęczowski  
150. Janów Lubelski  Lasy Janowskie 
151. Dzwola  Lasy Janowskie 

Lasy Janowskie 152. Biłgoraj  
Puszcza Solska 

Tabela nr 1 - opracowanie własne na podstawie informacji dotyczących obszarów 
ze strony http://www.kp.org.pl/n2k/ 
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V. Uregulowania prawne dotyczące dostępu do informacji o środowisku oraz 
europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 w prawie polskim i prawie Unii 
Europejskiej 
1. Uregulowania prawne dotyczące udostępnienia informacji o środowisku 
oraz sieci ekologicznej NATURA 2000 w prawie polskim na poziomie 
ustawowym i podustawowym 
Obowiązujące w Polsce uregulowania prawne uszczegóławiające problematykę 
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie umieszczone są  w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  (tekst pierwotny: Dz. U. 
2001 r. Nr 62 poz. 627, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 129 poz. 902 z 
późniejszymi zmianami) – POŚ - przede wszystkim w tytule I pt. Przepisy ogólne  
działu IV - Informacje o środowisku. 
Ponadto rozwiązania te uzupełniają odpowiednie akty podstawowe – 
rozporządzenia: 
� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie 
wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U.2007.120.827) 
� 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 (Dz.U.2007.114.788) 
Uregulowanie powyższe są wynikiem implementacji postanowień dyrektywy 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę 
Rady 90/313/EWG. 
Natomiast obowiązujące uregulowania związane z wyznaczaniem i 
funkcjonowaniem obszarów sieci ekologicznej NATURA 2000 określa ustawa z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 ze zm.) 
implementująca postanowienia dwóch dyrektyw - Dyrektywę Rady 92/43/EWG z 
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i 
flory czyli tzw. Dyrektywę Siedliskową oraz Dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 
kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków czyli tzw. Dyrektywę Ptasią. 
 
Celem utworzenia ekologicznej sieci Natura 2000 jest ochrona różnorodności 
biologicznej na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej. W skład sieci 
wchodzą tzw. Specjalne Obszary Ochrony (SOO; ang. SACs), wyznaczane na 
podstawie Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG) oraz Obszary 
Specjalnej Ochrony (OSO; ang. SPAs) dla których podstawę prawną stanowi 
Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG). Wyznaczenie SOO i OSO 
nakłada na państwa członkowskie obowiązek zachowania wartości 
przyrodniczych, które były podstawą ich wytypowania. 
Wyznaczenie obszarów sieci NATURA 2000 przebiega odmiennie w zależności od 
tego, czy wyznacza się SOO czy OSO. 
Wyznaczenia Obszarów Specjalnej Ochrony na podstawie Dyrektywy Ptasiej 
dokonuje Minister Środowiska w formie rozporządzenia, po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych z radami gmin.  Rozporządzenie Ministra Środowiska. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 
2313) zostało wydane dnia 21 lipca 2004 r.  
Natomiast procedura wyznaczenia Specjalnych Obszarów Ochrony na podstawie 
Dyrektywy Siedliskowej przebiega inaczej: Minister przesyła Komisji Europejskiej 
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projekt listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk, dopiero po zatwierdzeniu listy 
przez Komisję, dany kraj może wyznaczyć obszar. 
Zabrania się podejmowania 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, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 
ustawie. 
Zgodnie z orzecznictwem ETS5, i rozwiązaniem przyjętym na gruncie polskiej 
ustawy obszary6, które zostały zgłoszone Komisji traktuje się do czasu ich 
zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia jak obszary NATURA 2000. 
W Polsce Minister Środowiska przesłał listę w 2004 r. do zatwierdzenia Komisji 
Europejskiej – tzw. lista rządowa, organizacje pozarządowe uzupełniły ją o swoje 
propozycję – tzw. shadow list, następnie lista rządowa został również poszerzona 
o nowe obszary. Ostateczna lista nie została jeszcze zatwierdzona przez Komisję 
Europejską, jednak w świetle powyższego akapitu zaproponowane obszary, do 
czasu rozstrzygnięcia należy traktować jak istniejące obszary NATURA 2000 ze 
wszystkimi obostrzeniami wynikającymi z tego faktu. 
2. Uregulowania prawne dotyczące udostępnienia informacji o środowisku 
oraz sieci ekologicznej w prawie Unii Europejskiej  
Do prawa krajowego zostały implementowane 3 dyrektywy: 
� dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i 
uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG – implementowana poprzez ustawę 
Prawo ochrony środowiska   
� Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikich ptaków (Dz. Urz. L 103/1) – wraz ze zmianami: dyrektywa Rady 
91/244/EWG z dnia 6 marca 1991 r. zmieniająca dyrektywę Rady 79/409 w 
sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz. Urz. L  115/41); dyrektywa Rady 97/49 z dnia 
29 lipca 1997 r. zmieniająca dyrektywę Rady 79/409 w sprawie ochrony dzikich 
ptaków (Dz. Urz. L 223/91) oraz dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 
r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. L 
206/7). 
� Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. L 206/7) – wraz ze 
zmianami: dyrektywa Rady 97/62 z dnia 27 października 1997 r. dostosowująca do 
postępu naukowo - technicznego dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  (Dz. Urz. L 305/42). 
3. Stosunek prawa europejskiego do prawa krajowego – w zakresie 
obowiązywania dyrektyw  
W Unii Europejskiej obowiązuje zasada pierwszeństwa prawa europejskiego 
nad prawem krajowym. Dyrektywa, w przeciwieństwie do rozporządzenia, które 
obowiązuje bezpośrednio wymaga dla swej skuteczności implementacji do prawa 
krajowego w formie odpowiedniej ustawy. Z reguły wyznacza się odpowiedni 
termin państwom na transpozycję postanowień dyrektywy do prawa krajowego. 

                                                 
5  choćby w sprawie C-244/05, Bund Naturschutz in Bayern e.V.,Johann Märkl i in.,Angelika Graubner-
Riedelsheimer i in.,Friederike Nischwitz i. in.,przeciwko Freistaat Bayern 

6  art. 33 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody  
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Jednakże, zgodnie z wypracowaną linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w razie braku implementacji dyrektywy7, błędnej lub niekompletnej 
jej implementacji, obowiązują postanowienia dyrektywy, o ile są one bezpośrednio 
skuteczne. 
Zasada bezpośredniej skuteczności dyrektyw obowiązuje pod warunkiem 
spełnienia warunków: 1) postanowienia dyrektywy są bezwarunkowe 2) 
wystarczająco precyzyjne 3) termin implementacji minął. 

                                                 
7  Sprawa 102/79 European Commission v. Belgium, ECR 1980, 1473.  
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VI. Prawo krajowe dotyczące udostępniania informacji o środowisku – 
rozwiązania szczegółowe  
Zgodnie z art. 9 POS każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie 
na warunkach określonych ustawą. Nie jest zatem konieczne wykazywanie 
jakiegokolwiek interesu prawnego uzasadniającego uzyskanie informacji. 
Natomiast istnieją określone zasady i warunki udostępniania informacji o 
środowisku oraz kategorie informacji o środowisku, które mają być udostępniane -  
zagadnienia te uregulowane są w Dziale IV „Informacje o środowisku” rozdziale 1 -
Dostęp do informacji ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ) 
1. Definicja informacji o środowisku - zakres przedmiotowy 
udostępnienia 
Dwustopniowa definicja: 
1)  ogólna - art. 19 ust. 3 POŚ - wszystkie informacje w postaci dokumentów, 
danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub 
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych o stanie środowiska i jego 
ochronie  
2)  wyliczenie - art. 19 ust. 2 POŚ  
� dokumenty ujęte w publicznie dostępnych wykazach, 
� znajdujące się obecnie w posiadaniu organów tzn.: 
• zarówno uzyskane po 1 stycznia 2001, jak i 
• uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 
� przeznaczone dla organów 
 
Dokumenty ujęte w publicznie dostępnych wykazach (po 1.01.2001) to np.: 
• wnioski o wydanie decyzji i decyzje z dziedziny środowiska, 
• raporty OOŚ (ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko)  
• programy, plany, strategie i polityki wymagające OOŚ 
• wykazy rodzajów i ilości zanieczyszczeń i dokumenty ewidencji odpadów 
• analizy porealizacyjne 
• dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych 
• wyniki prac badawczych i studialnych 
 
2. Podmioty zobowiązane do  udostępniania informacji o środowisku i 
jego ochronie  
Na mocy art. 19. ust. 1 POŚ organy administracji są obowiązane udostępniać 
każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu 
lub które są dla nich przeznaczone. 
Przez organ administracji rozumiemy (art. 3 pkt. 14) : 
 - zarówno ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, 
działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji 
rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego,   
- jak i inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie 
porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego 
ochrony. 
 
3. Sposób udostępniania informacji  
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• Zasada - na pisemny wniosek (art. 19 ust. 4), 

• Bez wniosku: 
–  informacja niewymagająca wyszukiwania, która może być przekazana w formie 
ustnej (art. 19 ust. 5)  
 
4. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  
 
Do prowadzenia wykazu i umieszczania w nim danych o dokumentach 
zobowiązane są organy administracji właściwe w sprawach kategorii dokumentów 
o których mowa w art. 19 ust. 2 POŚ (obligatoryjnie prowadzenie wykazu), organy 
administracji mogą też prowadzić wykaz dla dokumentów, o których mowa w ust. 3 
(fakultatywnie prowadzenie wykazu). 
Z obowiązującego prawa wynika obowiązek prowadzenia wykazu przez organy 
administracji od szczebla Ministra, poprzez Wojewodów i Marszałków Województw 
oraz Starostów Powiatowych po Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. 
Oznacza to, że na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają 
decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o 
dokumentach, które są wskazane w art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska.  
Zgodnie z zaleceniami wspomnianej wyżej, obowiązującej od lutego 2005r., 
Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o 
środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na 
organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność 
umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie.  
W myśl art. 19 ust. 6 publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie 
elektronicznej. Organ obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w 
Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.(76) ). 
Wymóg ten obowiązuje od 29 grudnia 2006 r. 
Publicznie dostępny wykaz powinien być prowadzony zgodnie ze wzorem 
określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska w celu zapewnienia 
przejrzystości wykazu i łatwości wyszukiwania zawartych w nim informacji. 
W rozporządzeniu, zostały określone zawartość i układ wykazu zawierającego w 
szczególności nazwy zamieszczonych w nim dokumentów, miejsca i daty ich 
wydania oraz miejsca ich przechowywania, a także zastrzeżenia dotyczące 
nieudostępniania informacji. Wykazy danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie są prowadzone są w formie kart 
informacyjnych odrębnie dla określonych kategorii dokumentów (formularze A- H) 
oraz spisów kart informacyjnych. 
5. Wyjątki od zasady jawności - odmowa udzielenia informacji – 
obligatoryjna, fakultatywna, forma odmowy, droga prawna – odwołanie, 
droga sądowa 
Nie udostępnia się informacji o środowisku (obligatoryjna odmowa), jeżeli:  
• udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych 
jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, lub 
przepisy ustawy  o ochronie danych osobowych  
• informacje dotyczą:   
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a) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, 
dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg 
postępowania,  
b) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli 
udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,  
c) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie 
miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich 
nieudostępnianiu,  
d) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których 
nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa 
e) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować 
zagrożenie środowiska.  

 
 
Ponadto organ administracji może:  
• odmówić (fakultatywna odmowa) udostępnienia informacji, jeżeli wymagałoby 
to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub 
przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,  albo wniosek o 
udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub 
sformułowany w sposób zbyt ogólny; jednakże jeżeli wniosek o udostępnienie 
informacji jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, 
wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień, 
w szczególności informuje o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych 
wykazów danych; uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy 
udostępnienia informacji; 
• na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, wyłączyć z udostępniania 
dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich 
ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.   
 
Wyjątki od odmowy udostępnienia informacji - Możliwość ta jednak nie odnosi 
się do sytuacji, gdy informacja dotyczy: 
• ilości i rodzajów wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających 
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 
 
 
Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji. Oznacza to, że 
zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego, od decyzji 
przysługuje odwołanie odo organu wyższej instancji, a następnie prawo skargi do 
sądu administracyjnego. 
6. Terminy i sposób udostępniania informacji  

•Dokumenty ujęte w publicznie dostępnych wykazach - w dniu złożenia wniosku o 
udostępnienie informacji 
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•Inne informacje: 

– bez zbędnej zwłoki 
– nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku  
– w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 2 miesięcy  
 
7. Opłaty za udostępnienie informacji  
 

•Opłaty pobiera się za: 
–wyszukiwanie informacji, 
–przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie 
–sporządzanie kopii dokumentów lub danych, oraz 
–przesyłanie kopii dokumentów lub danych, 

•Bezpłatne jest: 
–wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu dokumentów wyszczególnionych 
w publicznie dostępnym wykazie, 
–informacja nie wymagająca wyszukiwania, która może być przekazana w formie 
ustnej 
8. Dokonywanie publicznych obwieszczeń za pośrednictwem strony  
internetowej 
 
Organy administracji są zobowiązane do podania do publicznej widomości 
informacji o postępowaniach dotyczących środowiska i o zamieszczaniu informacji 
w publicznie dostępnym wykazie również za pośrednictwem strony internetowej.  
 
Zgodnie z art. 32 ust. 3 POŚ podanie do publicznej wiadomości następujących 
informacji: informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o 
wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków, z 
jednoczesnym wskazaniem miejsca i 21-dniowego termin ich składania jak 
również informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o 
decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, powinno nastąpić także poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu właściwego do wydania 
decyzji, jeśli organ ten prowadzi taką stronę (art. 32 ust. 3 w zw. z ust 1 i 2 POŚ). 
VII. Monitoring stron internetowych gmin pod kątem udostępniania 
informacji o środowisku 
Na potrzeby projektu zmonitorowano strony internetowe 152 gmin. Monitoring 
przeprowadzono w okresie od lutego do końca sierpnia 2007 r., a więc ponad pól 
roku po wprowadzeniu nowego obowiązku. Z uwagi na dużą fluktuację zmian na 
stronach internetowych zmiany niektóre zmiany z września, przed oddaniem 
raportu do druku, zostały uwzględnione. 
 
Co sprawdzano: 
Celem raportu jest przede wszystkim ocena stopnia wdrożenia nowego przepisu z 
zakresu prawa ochrony środowiska, obwiązującego od 29 grudnia 2006 r.,  - art. 
19 ust. 6  - nakładającego na organy administracji publicznej obowiązek 
wykorzystania sieci internetowej i udostępniania publicznie dostępnego wykazu 
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danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
Ponadto skontrolowano sposób dokonywania obwieszczeń publicznych za 
pośrednictwem strony internetowej  - informowania o wszczęciu postępowania i o 
umieszczeniu danych o wniosku lub o decyzji w wykazie, zgodnie z art. 32 POŚ. 
Wyniki monitoringu zawiera tabela nr 2  
 

Prowadzenie publicznie dostępnego 
wykazu w formie elektronicznej w sieci 

internetowej 

Lp.  

Gmina 

Znak ‘+’ jeśli 
wykaz 

udostępnion
o na stronie 
BIP lub na 
stronie BIP 

istnieje 
odnośnik do 

wykazu 
prowadzone
go na innej 

stronie/ 
innym 
portalu 

Znak ‘+’ jeśli 
wykaz jest 

prowadzony 
poprawnie, 
zgodne ze 
wzorem z 

rozporządze
nia MŚ w 

formie kart 
A-I i spisu 

kart  

Data 
wprowadzen

ia wykazu 
(zgodnie z 
informacją 
podaną na 

stronie)/  

Znak ‘+’ jeśli 
publiczne 

obwieszcze-
nia o 

postępowa-
niach 

dotyczących 
środowiska 
widnieją na 

stronie 
internetowej 

urzędu 

I. Województwo 
dolnośląskie  

    

 Święta 
Katarzyna 

+ - 19-09-2007 + 

 Wrocław + - 0d 2001 r. + 
 Wołów  brak  - + 
 Karpacz brak - - + 
 Jelenia Góra + + 26-06-2003 + 
 Lewin Kłodzki brak - - + 
 Kudowa Zdrój brak  - + 
 Radków brak  - + 
 Szczytna brak  - + 
II. Województwo 
kujawsko-pomorskie 

    

 Nakło n/Notecią + (ekoportal) + 18-06-2007 + 
 Toruń + + w części 

dla 
projektów i 
planów; 
reszta 
wykazu -  

część 
wykazu od 
2001; cześć 
od 2007 

+ 

 Solec Kujawski - Wykaz jest 
pusty 

- brak danych + 
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 Kruszwica brak    + 
 Bydgoszcz + + Od 2003 r. + 
 Dąbrowa 

Chełmińska 
brak   + 

 Dragacz brak   + 
 Chełmno +  03-08-2007 + 
 Świecie + + Cześć jako 

ekoportal 
(2007); 
 - Cześć 
wykazu w 
formie BIP 

od 2007 – 
ekoportal , 
na stronie 
BIP spis kart 
od 2001  
 

+ 

III. Województwo 
lubelskie 

    

 Dorohusk brak   + 
 Chełm  brak   +  
 Urszulin brak   + 
 Zwierzyniec brak   + 
 Puławy  + + Za rok 2006 

i 2007  
+ 

 Kazimierz Dolny brak   nie 
odnotowano  

 Janów Lubelski + (edos) + 05-09-2007 +  
 Dzwola  + (sios) + Brak daty  

wprowadzen
ia, wykaz 
jest 
prowadzony 
za  rok 2007 

+ 

 Biłgoraj + (sios) + 05-02-2007 + 
IV. Województwo 
lubuskie 

    

 Międzyrzecz brak   + 
 Zbąszynek brak   + 
 Santok brak   + 
 Gorzów 

Wielkopolski  
+ (sios) + brak daty  

wprowadzen
ia, wykaz 
jest 
prowadzony 
za  rok 2007 

+ 

 Witnica  brak   nie 
odnotowano 

 Słońsk brak   + 
V. Województwo 
łódzkie 

    

 Działoszyn brak   + 
 Zgierz  + ale jest na  brak danych + 
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zwykłej 
stronie, bez 
odnośnika 
do BIP 

 Inowłódź brak   + 
 Gmina Łowicz brak   + 
 Łęczyca brak   nie 

odnotowano 
VI. Województwo 
małopolskie 

    

 Skała brak   - 
 Jerzmanowice-

Przeginia 
brak   +  

 Sułoszowa  brak   + 
 Czorsztyn + (ekoportal) + 31-01-2007 nie 

odnotowano 
 Krościenko 

n/Dunajcem 
+ + 01-02-2007 nie 

odnotowano 
 Zakopane  brak   + 
 Bukowina 

Tatrzańska 
brak   nie 

odnotowano 
 Kościelisko Tylko 

formularz C 
  nie 

odnotowano 
 Poronin brak   + 
 Miasto Nowy 

Targ  
brak   + 

 Czarny Dunajec +  Prowadzony 
za 2006 i 
2007, brak 
daty 
wprowadzen
ia  

+ 

 Jabłonka brak   nie 
odnotowano 

 Gmina Nowy 
Targ 

+ (ekopotral)  + 15-02-2007 + 

 Niedźwiedź  -   nie 
odnotowano 

 Drwinia  brak   + 
 Kłaj brak   -  
 Lipnica Wielka  brak   + (1 

komunikat) 
 Zawoja  + -  + 
 Olkusz brak   + 
 Niepołomice brak   nie 

odnotowano 
 Mszana Dolna + + 31-07-07 + 
VII. Województwo     
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mazowieckie  
 Wyszków + + brak danych 

są inf. za 
2007 rok  

+ 

 Płock  + (sios) + 29-12-2006 + 
 Góra Kalwaria  brak   + 
 Kozienice  brak   + 
 Leoncin + (ekoportal) + 22-01-2007 + 
 Warka brak   + 
 Nowe Miasto 

n/Pilica 
brak   + 

VIII. Województwo 
opolskie 

    

 Lewin Brzeski  + (osinfo) + 22-03-2007 + 
 Brzeg  brak   + 
 Skarbimierz  brak   nie 

odnotowano 
IX. Województwo 
podkarpackie 

    

 Przemyśl + (ekoportal) + 01-08-2007 + 

 Lutowiska  brak   + 
 Cisna + (ekoportal) + 31-08-2007 + 
 Krempna brak   + 
 Zaklików brak   + 
 Komańcza + (ekoportal) + brak danych; 

są wykazy 
za 2007 rok 

+ 

 Bircza   - Wykaz jest 
pusty  

-  + 

 Fredropol  brak   nie 
odnotowano 

 Krasiczyn brak   + 
 Dubiecko brak   + 
X. Województwo 
podlaskie 

    

 Augustów  + + 27-12-2006  
 Giby  brak   nie 

odnotowano 
 Sejny + (tylko 

wykaz 
wniosków)  

- 24-09-2007 nie 
odnotowano 

 Suwałki  + + 27.03.2007 + 
 Białowieża + sios + Brak daty 

wprowadzen
ia,   
Prowadzony 
od 2003 r. 

+ 
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 Czarna 
Białostocka 

brak   + 

 Knyszyn    27-02-2007 + 
 Szudziałowo brak   nie 

odnotowano 
 Sokółka  brak   nie 

odnotowano 
 Gródek +  + Za rok 2007  + 
 Goniądz brak   + 
 Łomża + (ekoportal)  + 02-06-2006 + 
 Narew  +  01-03-2007 + 
 Narewka  + (ekoportal) + 11-07-2006 + 
 Hajnówka + (sios) + 29-03-2007 

w ramach 
sios; 
Wcześniejsz
e wykazy 
bezpośredni
o w BIP za 
2006 r. od 
02-01-2007 

nie 
odnotowano 

XI. Województwo 
pomorskie 

    

 Gdańsk + (infoos) + 22-12-2006 + 
 Smołdzino  brak   + 
 Kartuzy brak   + 
 Trąbki Wielkie brak   + 
 Główczyce + (edos) + 28-09-2007 + 
 Krokowa  + + Za rok 2007 

i 2006  
+ 

 Brusy + + brak danych + 
 Chojnice brak   + 
XII. Województwo 
śląskie 

    

 Czechowice- 
Dziedzice 

+ + 09-03-2007 + 

 Jeleśnia brak   + (1 
ogłoszenie z 
2005r.) 

 Ustroń brak   + 
 Wisła  brak   + 
 Brenna brak   + 
 Istebna brak   + (1 

ogłoszenie z 
2006r.) 

 Szczyrk + + 07-05-2007 + 
 Dąbrowa 

Górnicza 
+ (ekopotral) + 28-12-2006 + 
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 Dębowiec  brak   nie 
odnotowano 

 Tarnowskie 
Góry 

+ bios + 21-04-2006 + 

 Bytom  brak    
XIII. Województwo 
świętokrzyskie 

    

 Wiślica brak   + 
 Pińczów  brak   + 
 Nowy Korczyn brak   + 
 Stąporków brak   + 
 Bodzentyn brak   + 
 Busko-Zdrój + (sios) + Za 2007 + 
 Imielno brak   + 
XIV. Województwo 
warmińsko-mazurskie 

    

 Iława  brak    + 
 Elbląg  + (ekoportal) + 04.06.2007 + 
 Mikołajki + - brak danych + 
 Pisz  brak   + 
 Ruciane-Nida Brak    + 
 Tolkmicko Brak    + 
 Frombork  Brak    + 
 Ostróda brak   nie 

odnotowano 
 Nowe Miasto 

Lubawskie  
+ - 16-01-2007 + 

 Gietrzwałd  Brak    + 
XV. Województwo 
wielkopolskie  

    

 Zduny  brak   + 
 Ostrów 

Wielkopolski  
brak   + 

 Oborniki  brak   + 
 Śrem  Brak    + 
 Mosina  brak   nie 

odnotowano 
 Książ 

Wielkopolski  
brak   + 

 Koło brak   nie 
odnotowano 

 Golina  -     + 
 Kramsk  brak    nie 

odnotowano 
 Konin  + - brak danych + 
XVI. Województwo 
zachodniopomorskie  
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 Szczecin  + + od 2003  + 
 Goleniów brak   + 
 Widuchowa  brak   + 
 Chociwel  brak   nie 

odnotowano 
 Ińsko  Brak    nie 

odnotowano 
 Węgorzyno Brak    + 
 Bobolice  + - brak danych + 
 Barlinek  brak   + 
 Kołobrzeg  + + 05-08-2006 + 
 Nowe Warpno  brak   nie 

odnotowano 
 Świnoujście  Brak    + 
      
 Kraków  + (ekoportal) + brak danych 

prowadzony 
za 2007  

nie 
odnotowano 

Tabela nr 2 - opracowanie własne na podstawie informacji zebranych podczas 
monitoringu poszczególnych gmin. 
Uwaga: 
Brak znaku ‘+’ w kolumnie dotyczącej publicznego zawiadamiania na stronie 
internetowej nie musi oznaczać, że gmina w ogóle takich ogłoszeń nie 
zamieszcza. Z uwagi na brak archiwum, czy też rejestru zmian (niezgodne z 
wymogami dla prowadzenia strony BIP!)8 jak też okresowość zamieszczenia 
obwieszczeń nie można wykluczyć, że obwieszczenia były upublicznione też na 
stronach tych urzędów. 
 
Podczas monitoringu przyjęto, że prawidłowym udostępnieniem wykazu w formie 
elektronicznej na stronie jest co najmniej umieszczenie odnośnika na stronie BIP 
do wykazu.  
 
Ustawa nakłada obowiązek udostępniania publicznie dostępnego wykazu w 
Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawdzane były wiec przede wszystkim strony 
BIP, w drugiej kolejności strony oficjalne gmin, gdyż zdarza się, że wykaz został 
umieszczony na zwykłej stronie gminy, bez żadnej wzmianki w BIP (przykład 
Zgierza, Świecia) 
 
Z kolei Gmina Gródek udostępnia wykaz w systemie sios, do którego jednakże nie 
prowadzi żaden odnośnik ze strony BIP. 
 
Za udostępnienie na stronie BIP uważane było również umieszczenie jedynie 
odnośnika w BIP do  innej strony np. w systemie ekoportal, edoś, sios itp. Część 
urzędów korzysta z takiej możliwości, część prowadzi wykaz samodzielnie na 
swojej stronie. 
 

                                                 
8  § 16 rozporządzenia z 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  
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Ostatecznie 52 strony gmin czyli ok. 35% ze 152 skontrolowanych 
zakwalifikowano jako udostępniające publicznie dostępne wykazy za pomocą sieci 
internetowej. Jednakże zarówno stopień prawidłowości prowadzenia takiego 
wykazu i jego zgodność ze wzorem z rozporządzenia są bardzo różne, jak również 
sposób udostępnienia – niektóre gminy udostępniają wykaz bezpośrednio na 
swojej stronie i przygotowały go samodzielnie, inne korzystają z istniejących portali 
typu: ekoportal, sios (system informacji o środowisku), edoś itp. 
 
Z 52 udostępnionych wykazów za poprawne prowadzenie wykazu, zgodnie ze 
wzorem z rozporządzenia, uznano wykazy zaprezentowane na  41 stronach. 
Przypomnijmy (rozporządzenie o wykazie wraz z wzorami kart dostępne jest w 
całości na końcu raportu wśród innych aktów prawnych), że wykazy danych o 
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie są 
prowadzone są w formie kart informacyjnych odrębnie dla określonych kategorii 
dokumentów (formularze A- H) oraz spisów kart informacyjnych. 
 
Najczęstsze zaobserwowane błędy, niedociągnięcia prowadzeniu wykazu: na 
stronie zamieszczone są pojedyncze karty, niepogrupowne w formularze typu A, 
B, C itd. 
 
Przykładem mogą być Mikołajki, gdzie pośród obwieszczeń umieszczono 
pojedyncze odnośniki do kart,  jednak karty nie zostały pogrupowane ze sobą w 
formularze  tej samej kategorii. 
 
Podobnie na stronie urzędu Śrem, gdzie zamieszczono treść wielu decyzji i 
postanowień, jednakże nie  pogrupowane i nie wpisane do formularzy więc nie 
spełniają one wymogów dla wykazu. 
 
W przypadku Konina  i Bobolic mamy do czynienia inną z ciekawą, ale 
nieprawidłową sytuacją  – pogrupowano karty informacyjne według podmiotów, 
nazw własnych a nie kategorii dokumentów.   
 
Z wywiadu listownego, mailowego, telefonicznego czy wizyt w urzędach wynika, że 
większość  urzędów, które do tej pory nie udostępniły wykazu na stronie 
internetowej zamierza to uczynić w najbliższym czasie.   
Na zakończenie podkreślić należy, iż praktycznie wszystkie urzędy publicznie 
zawiadamiają o prowadzonych postępowaniach i umieszczeniu nowych informacji 
w wykazie – brak obwieszczeń (podczas dokonywania monitoringu) 
zaobserwowano na 24 stronach. 
Za to ciekawym przypadkiem są pojedyncze, sporadyczne  sytuacje w których 
pomimo, a może właśnie ze względu na, prowadzenie wykazu w formie 
elektronicznej zaniechano dokonywania obwieszczeń na stronie internetowej 
urzędu. Takie zjawisko wystąpiło np. na stronie gminy Czorsztyn czy Krościenka 
nad Dunajcem.  
Należy podkreślić, że nowo powstały obowiązek udostępnienia publiczne 
dostępnego wykazu w formie elektronicznej (art. 19 ust. 6 POŚ) nie usunął innego 
obowiązku z art. 32 POŚ a mianowicie obowiązku podawania do publicznej 
wiadomości, w tym na stronie internetowej, informacji o zmianach w publicznie 
dostępnym wykazie. 
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Działania te choć powiązane ze sobą, bo przecież i tu i tu o wykaz chodzi są 
rozłączne i każde z nich powinno być wykonywane.  
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VIII. Przepisy prawne dotyczące udostępniania informacji o środowisku i 
sieci NATURA 2000 

 
USTAWA 

 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 
(tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627) 
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 129 poz. 902) 

zmiany: 
2006-10-27 Dz.U.2006.170.1217  art. 58 
2006-11-13 Dz.U.2005.113.954  art. 1 
2006-12-29 Dz.U.2006.249.1832  art. 10 
2007-01-01 Dz.U.2006.169.1199  art. 34 
   M.P.2006.71.714  załącznik 1 
   M.P.2006.73.734  pkt 1, pkt 6 
2007-02-24 Dz.U.2007.21.124  art. 2 
2007-04-30 Dz.U.2007.75.493  art. 32 
2007-06-02 Dz.U.2007.88.587  art. 1 
2007-07-12 Dz.U.2007.124.859  art. 38 
2007-07-29 Dz.U.2005.113.954  art. 1 
2007-08-19 Dz.U.2007.88.587  art. 1 
2007-11-15 Dz.U.2007.147.1033  art. 44 
2008-01-01 Dz.U.2005.175.1462  art. 19 
   Dz.U.2005.180.1495  art. 87 
   Dz.U.2007.88.587  art. 1 

 
 

Tytuł I 
 

Przepisy ogólne  
DZIAŁ I 

 
Zakres obowiązywania ustawy  

Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z 
jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w 
szczególności:  
1) zasady ustalania:    
a) warunków ochrony zasobów środowiska,   
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,   
c) kosztów korzystania ze środowiska;  
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;  
3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska;  
4) obowiązki organów administracji;  
5) odpowiedzialność i sankcje.   
Art. 2. 1. Przepisów ustawy, z wyjątkiem tytułu I działu IV rozdziału 1 i 2, nie 
stosuje się do spraw uregulowanych w przepisach prawa atomowego.   
2. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:   
1)  obowiązku posiadania pozwolenia,  
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1a)  
 wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,  
2) ponoszenia opłat,   
w razie prowadzenia działań ratowniczych.   
2a.  Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie hałasu powstającego w 
związku z powszechnym korzystaniem ze środowiska. 
3.  Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o 
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711).   
4. Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organy 
administracji właściwe w sprawach tej ochrony określają przepisy odrębne.   

 
DZIAŁ II 

 
Definicje i zasady ogólne  

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
[…] 
10c)  obszarze Natura 2000 - rozumie się przez to obszar Natura 2000 
wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087);  
11) oddziaływaniu na środowisko - rozumie się przez to również oddziaływanie na 
zdrowie ludzi;  
11a) oddziaływaniu na obszar Natura 2000 - rozumie się przez to podejmowane 
działania, które mogą w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na 
gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;  
[…] 
14) organie administracji - rozumie się przez to:    
a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w 
ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy 
jednostek samorządu terytorialnego,   
b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie 
porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego 
ochrony;  
[…] 
19) podaniu do publicznej wiadomości - rozumie się przez 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 właściwego organu mieści się na 
terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot 
ogłoszenia - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w 
miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot 
ogłoszenia;  
[…] 
39)  środowisku - rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym 
także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności 
powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe 
elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy 
tymi elementami;  
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[…] 
 
Art. 9. Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach 
określonych ustawą.  
Art. 10. Każdy w przypadkach określonych w ustawie ma prawo do uczestniczenia 
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub 
przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju i restrukturyzacji 
oraz projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego.  
Art. 11. Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony 
środowiska jest nieważna.  

[…] 
 

DZIAŁ IV 
 

Informacje o środowisku  
Rozdział 1 

Dostęp do informacji  
Art. 19. 1.  Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu 
informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub 
które są dla nich przeznaczone.  
2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają:   
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, 
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. 2;  
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 ochrony;  
4a)  wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia;  
5) postanowienia, o których mowa w art. 51 ust. 2;  
6)   
7) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;  
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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)   
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. 
1;  
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,  
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,  
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- 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, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190);  
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;  
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,  
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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.  
 
3.  Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, 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.  
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udostępnia się na pisemny 
wniosek, z zastrzeżeniem ust. 5.   
5. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w 
formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.   
6. Organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w ust. 2, są 
obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych 
dokumentach oraz mogą zamieszczać w tych wykazach dane o 
dokumentach, o których mowa w ust. 3.   
7. Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach, o których mowa w 
ust. 2 pkt 7 i 8, prowadzą także organy administracji właściwe do 
prowadzenia postępowania, w ramach którego lub w wyniku którego 
sporządzane są te dokumenty.   
7a.  Publicznie dostępne wykazy, o których mowa w ust. 6, prowadzi się w 
formie elektronicznej; organ obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia 
go w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 
1198, z późn. zm.). 
8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór publicznie dostępnego wykazu, o którym mowa w ust. 6, mając na 
uwadze zapewnienie przejrzystości wykazu i łatwości wyszukiwania 
zawartych w nim informacji.   
9.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, zostaną określone zawartość i 
układ wykazu zawierającego w szczególności nazwy zamieszczonych w nim 
dokumentów, miejsca i daty ich wydania oraz miejsca ich przechowywania, a także 
zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji. 
Art. 20. 1.  Organ administracji nie udostępnia informacji, o których mowa w art. 
19, jeżeli:  
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1)  udostępnienie informacji mogłoby 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 (Dz. U. 
Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, z późn. zm. );  
2) informacje dotyczą:   
a) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub 
karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,  
b) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli 
udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,  
c) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one 
obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,  
d) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie 
prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 37,  
e) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie 
środowiska.  
2. Organ administracji może:   
1) odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:    
a) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie 
opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,   
b) wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do 
zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny;  
2) na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, o których mowa w art. 19 
ust. 2 i 3, wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza 
dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną 
pozycję.   
3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c-e oraz ust. 2 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli 
informacja dotyczy:  
1) ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich 
wprowadzania;  
2) stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca 
ich wprowadzania;  
3) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania;  
4) poziomu emitowanego hałasu;  
5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.   
3a. Organ administracji, odmawiając udostępnienia informacji na podstawie ust. 2 
pkt 1 lit. a w zakresie dotyczącym dokumentów lub danych będących w trakcie 
opracowywania, podaje nazwę organu odpowiedzialnego za przygotowanie 
danego dokumentu lub danych oraz informuje o przewidywanym terminie 
ukończenia prac nad nimi. 
3b. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest sformułowany w sposób zbyt 
ogólny, organ administracji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca 
od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, 
udzielając stosownych wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości 
skorzystania z publicznie dostępnych wykazów danych; uzupełnienie wniosku nie 
wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. 
b., 
4. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.   
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5.  W przypadku odmowy udostępnienia informacji ze względu na wyłączenie 
jawności informacji przepisy art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej stosuje się odpowiednio. 
6.  Jeżeli wniosek dotyczy informacji niebędącej w posiadaniu organu administracji 
i dla niego nieprzeznaczonej, organ ten niezwłocznie:  
1) przekazuje wniosek organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje 
się żądana informacja lub dla którego informacja ta jest przeznaczona, i 
powiadamia o tym wnioskodawcę;  
2) zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, o którym mowa 
w pkt 1.  
Art. 21. 1. Organ administracji jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, z 
zastrzeżeniem ust. 2.   
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze 
względu na stopień skomplikowania sprawy; w tym przypadku przepisy art. 36 
Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.   
3. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych 
wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.   
4. W przypadku odmowy udostępnienia informacji ust. 1 i 2 stosuje się 
odpowiednio.   
Art. 22.  Jeżeli jest możliwe oddzielenie części informacji podlegającej wyłączeniu 
z udostępnienia z przyczyn, o których mowa w art. 20 i 21, organ administracji 
udostępnia pozostałą część informacji, wskazując, które części informacji i z jakich 
powodów zostały wyłączone z udostępnienia. 
Art. 23. Organ administracji, udostępniając informacje przekazane przez osoby 
trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia.  
Art. 24. 1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji 
dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.   
2.  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. 

[…] 
 

DZIAŁ V 
 

Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska  
Art. 31. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu 
prowadzonym z udziałem społeczeństwa.  
Art. 32. 1.   
Przed wydaniem decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ 
administracji właściwy do ich wydania:   
1)  podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w 
publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o 
możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i 
21-dniowy termin ich składania, a w przypadku, o którym mowa w art. 60 ust. 1 
pkt 1, także informację o prowadzonym postępowaniu dotyczącym 
transgranicznego oddziaływania na środowisko;  
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2)  może przeprowadzić rozprawę administracyjną, otwartą dla społeczeństwa; 
przepis art. 91 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 
odpowiednio;  
3) rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski.   
1a. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 
2. Organ administracji właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej 
wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie 
danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, w trybie 
określonym w niniejszym dziale.   
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, podanie do publicznej 
wiadomości powinno nastąpić także poprzez zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej organu właściwego do wydania decyzji, jeśli organ ten 
prowadzi taką stronę.   
Art. 33. 1.  Organizacje ekologiczne, które, uzasadniając to miejscem swojego 
działania, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu 
administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa i złożyły uwagi lub wnioski 
w ramach tego postępowania, uczestniczą w tym postępowaniu na prawach 
strony; przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje 
się.  
1a.  Zgłoszenie przez organizacje ekologiczne chęci uczestniczenia w 
postępowaniu powinno nastąpić równocześnie ze złożeniem uwag lub wniosków, o 
których mowa w ust. 1; zgłoszenia chęci uczestniczenia po złożeniu uwag lub 
wniosków nie uwzględnia się. 
2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
organizacji ekologicznej służy zażalenie.   
Art. 34. 1.  Organ właściwy do opracowania projektu polityki ekologicznej państwa 
oraz organ administracji właściwy do opracowania dokumentów, o których mowa 
w art. 17 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 3, 5 i 7, art. 119 ust. 1 i art. 265 ust. 1, 
zapewniają możliwość udziału społeczeństwa poprzedzającego ich przyjęcie; 
przepisy art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że termin 
zgłaszania uwag lub wniosków wynosi co najmniej 21 dni.  
2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, załącza się informacje o zgłoszonych 
uwagach, wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania.   
Art. 35. Do prowadzenia postępowań wymagających udziału społeczeństwa 
przepisy art. 20 stosuje się odpowiednio.  
Art. 36. Do uwag i wniosków zgłaszanych w postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących 
skarg i wniosków nie stosuje się.  

[…] 
Tytuł IX 

Przepis końcowy  
Art. 442. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w 
odrębnej ustawie.  
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 18 czerwca 2007 r. 

w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U.2007.120.827) 

 
Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm. ) zarządza się, co 

następuje: 
§ 1. 1. Określa się wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zwanego dalej „wykazem”.  
2. Wykaz składa się:  
1) z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i 
udostępnianie dokumentów;  
2) ze spisów kart informacyjnych.  
3. Wzór kart informacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, określa 
załącznik do rozporządzenia.  
§ 2. 1. Dla każdego dokumentu, o którym dane zamieszczane są w wykazie, 
prowadzi się kartę informacyjną według wzoru dla danej kategorii 
dokumentu, określonego w załączniku do rozporządzenia - formularze A-H.  
2. Dla dokumentów, o których dane można umieszczać w wykazie, prowadzi się 
karty informacyjne według wzoru ustalonego w załączniku do rozporządzenia - 
formularz I.  
3. Dla kart informacyjnych, w każdej kategorii dokumentów, prowadzi się 
spis kart informacyjnych, zawierający: numer kolejny karty w danym roku, 
nazwę i zakres przedmiotowy dokumentu oraz dane podmiotu, którego 
dokument dotyczy.  
§ 3. W wykazie można dokonywać poprawek wyłącznie przez wpisanie 
poprawionej treści i daty poprawki oraz imienia i nazwiska osoby dokonującej 
poprawki. 
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w 
sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058). 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Załącznik  
 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. (poz. 827)  
WZÓR  
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH   
ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE  
 
Formularz A - karta informacyjna dla:  
- wniosków o wydanie decyzji,  
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,  
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego  

Lp.  Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań 
lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego  

1  Numer wpisu    
2  Zakres przedmiotowy wniosku    
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3  Znak sprawy    
4  Data złożenia    
5  Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki 

organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)  
  

6  Wyszczególnienie załączników do wniosku    
7  Nazwa organu - adresata wniosku    
8  Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)  
  

9  Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu 
w wykazie decyzji lub postanowień)  

  

10  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji    
11  Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy    
12  Uwagi    

 
 
Formularz B - karta informacyjna dla:  
- decyzji i postanowień,  
- wskazań lokalizacyjnych  

Lp.  Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne  
1  Numer wpisu    
2  Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*    
3  Znak sprawy    
4  Data i miejsce wydania    
5  Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*    
6  Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy    
7  Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*    
8  Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)  
  

9  Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz 
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania 
decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach  

  

10  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji    
11  Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy 

decyzja/postanowienie*  
  

12  Uwagi    

* Niepotrzebne skreślić.  
 
Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub 
programów  

Lp.  Projekty: polityk, strategii, planów lub programów  
1  Numer wpisu    
2  Nazwa projektu dokumentu    
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3  Zakres przedmiotowy dokumentu    
4  Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu    
5  Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu    
6  Organ zatwierdzający projekt dokumentu    
7  Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)  
  

8  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji    
9  Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego 

dokumentu  
  

10  Uwagi    

 
Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów  

Lp.  Polityka, strategia, plan lub program  
1  Numer wpisu    
2  Nazwa dokumentu    
3  Zakres przedmiotowy dokumentu    
4  Data zatwierdzenia dokumentu    
5  Organ przedkładający (opracowujący) dokument    
6  Organ zatwierdzający dokument    
7  Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)  
  

8  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji    
9  Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu    

10  Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego 
zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)  

  

11  Uwagi    

 
Formularz E - karta informacyjna dla:  
- raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  
- raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,  
- sprawozdań, 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,  
- analiz porealizacyjnych,  
- przeglądów ekologicznych,  
- raportów o bezpieczeństwie,  
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,  
- danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,  
- kart informacyjnych 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,  
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami,  
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- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów  
Lp.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący 

realizacji przepisów o ochronie środowiska, 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, analiza porealizacyjna, 
przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-
geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w 
księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, 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, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na 
potrzeby ewidencji odpadów  

1  Numer wpisu    
2  Nazwa dokumentu    
3  Zakres przedmiotowy dokumentu    
4  Data i miejsce sporządzenia dokumentu    
5  Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)    
6  Wykonawca dokumentu (w tym REGON)    
7  Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)  
  

8  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji    
9  Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który 

opracował dokument  
  

10  Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który 
zamówił wykonanie dokumentu  

  

11  Uwagi    

 
Formularz F - karta informacyjna dla:  
- prognoz oddziaływania na środowisko,  
- dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej 
terytorium,  
- rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które 
może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
- opracowań ekofizjograficznych,  
- rejestrów substancji niebezpiecznych,  
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,  
- rejestrów poważnych awarii  

Lp.  Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające 
informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej 
terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące 
przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr 
substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z 
zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii  

1  Numer wpisu    
2  Nazwa dokumentu    
3  Zakres przedmiotowy dokumentu    
4  Data i miejsce sporządzenia dokumentu    
5  Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)    
6  Wykonawca dokumentu (w tym REGON)    
7  Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)  
  

8  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji    
9  Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który 

opracował dokument  
  

10  Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który 
zamówił wykonanie dokumentu  

  

11  Uwagi    

 
Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o 
zakresie korzystania ze środowiska  

Lp.  Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska  

1  Numer wpisu    
2  Zakres przedmiotowy dokumentu    
3  Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy 

(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, 
adres, REGON)  

  

4  Okres, którego dokument dotyczy, i data złożenia wykazu    
5  Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy - 

Prawo ochrony środowiska  
  

6  Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa 
komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu 
kontaktowego)  

  

7  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji    
8  Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki 

organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy  
  

9  Uwagi    

 
Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie 
wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia  

Lp.  Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której 
eksploatacja wymaga zgłoszenia  
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1  Numer wpisu    
2  Zakres przedmiotowy zgłoszenia    
3  Znak sprawy    
4  Data zgłoszenia    
5  Podmiot zgłaszający instalację (imię i nazwisko lub nazwa 

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)  
  

6  Wyszczególnienie załączników do zgłoszenia instalacji    
7  Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)  
  

8  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji    
9  Numery innych wpisów w wykazie dotyczących jednostki 

organizacyjnej zgłaszającej instalację  
  

10  Uwagi    

 
Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów  

Lp.  Inne dokumenty  
1  Numer i data wpisu    
2  Dokument (np. jego nazwa)    
3  Zakres przedmiotowy dokumentu    
4  Data i miejsce sporządzenia dokumentu    
5  Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)    
6  Wykonawca dokumentu (w tym REGON)    
7  Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki 

organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)  
  

8  Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji    
9  Uwagi    
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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  

(Dz.U.2007.114.788) 
 
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje:  
§ 1. Rozporządzenie określa:  
1) wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę 
zawartą we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych 
oraz ich przesyłanie;  
2) współczynniki różnicujące wysokość opłat;  
3) sposób naliczania opłat;  
4) terminy i sposób uiszczania opłat.  
§ 2. 1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania 
do dziesięciu dokumentów. 
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny 
dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu 
dokumentów.  
§ 3. 1. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 
297 mm (A4) wynoszą:  
1) 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej;  
2) 3 zł za stronę kopii kolorowej.  
2. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:  
1) 297 mm × 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je 
przez współczynnik różnicujący 2;  
2) 420 mm × 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je 
przez współczynnik różnicujący 4;  
3) 594 mm × 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je 
przez współczynnik różnicujący 8;  
4) 841 mm × 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc 
je przez współczynnik różnicujący 16.  
3. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i 
oświaty pozaszkolnej pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez 
współczynnik różnicujący 0,5.  
§ 4. Za przekształcanie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie 
pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdy informatyczny nośnik danych 
§ 5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się 
opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług 
pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 
czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm. ) za 
przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o:  
1) 2 zł - w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub 
kserokopii;  
2) 5 zł - w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym 
dostarczonym przez wnioskodawcę.  
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§ 6. Opłatę, o której mowa w § 2-4, uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę do 
kasy lub na rachunek bankowy właściwego organu administracji, w przypadku zaś 
opłaty, o której mowa w § 5, przy odbiorze przesyłki. 
§ 7. Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez 
wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w § 2-4. 
§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w 
sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 
oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50, poz. 435). 
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 28 stycznia 2003 r. 

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i 
uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG  

[…] 
a także mając na uwadze, co następuje: 
(1) Zwiększony publiczny dostęp do informacji o środowisku i 
rozpowszechnianie takich informacji wpływa na zwiększenie świadomości 
ekologicznej, swobodną wymianę opinii, bardziej efektywne uczestnictwo 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, a 
ostatecznie na poprawę stanu środowiska. 
(2) Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody 
dostępu do informacji o środowisku [5] zapoczątkowała zmiany w sposobie 
podejścia organów władzy publicznej do zagadnienia jawności i przejrzystości, 
ustanawiając środki realizacji prawa publicznego dostępu do informacji o 
środowisku, które to zmiany powinny być pogłębiane i kontynuowane. Niniejsza 
dyrektywa zwiększa dotychczasowy dostęp do tych informacji, który został 
zagwarantowany przez dyrektywę 90/313/EWG. 
(3) Artykuł 8 tej dyrektywy nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek 
informowania Komisji o zdobytych doświadczeniach, a Komisja ma obowiązek na 
tej podstawie składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raporty wraz ze 
wszelkimi propozycjami przeglądu dyrektywy, jakie uzna za właściwe. 
(4) Raport sporządzony zgodnie z art. 8 tej dyrektywy przedstawia konkretne 
problemy napotkane przy stosowaniu dyrektywy w praktyce. 
(5) Dnia 25 czerwca 1998 r. Wspólnota Europejska podpisała Konwencję EKG 
ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska 
("Konwencja z Aarhus"). Ze względu na zawarcie powyższej konwencji przez 
Wspólnotę Europejską, przepisy prawa wspólnotowego muszą być z nią zgodne. 
(6) Z punktu widzenia większej przejrzystości właściwe jest zastąpienie, a nie 
nowelizacja, dyrektywy 90/313/EWG, tak by zainteresowane strony mogły 
dysponować jednym czytelnym i spójnym tekstem prawnym. 
(7) Rozbieżności pomiędzy obowiązującymi w Państwach Członkowskich 
przepisami prawnymi dotyczącymi informacji o środowisku, które znajdują się w 
posiadaniu organów władzy publicznej, mogą powodować nierówności w obrębie 
Wspólnoty odnośnie do dostępu do takich informacji lub warunków konkurencji. 
(8) Należy zapewnić każdej osobie fizycznej i prawnej prawo dostępu do informacji 
o środowisku, które znajdują się w posiadaniu organów władzy publicznej lub które 
są dla tych organów przeznaczone, bez konieczności wykazania interesu przez tę 
osobę. 
(9) Organy władzy publicznej powinny również udostępniać i 
rozpowszechniać informacje o środowisku wśród ogółu społeczeństwa w 
najszerszym możliwym zakresie, w szczególności wykorzystując technologie 
informacyjne i komunikacyjne. Przyszły rozwój tych technologii powinien zostać 
uwzględniony przy sporządzaniu sprawozdań dotyczących niniejszej dyrektywy 
oraz przy jej przeglądach. 
(10) Definicja informacji o środowisku powinna zostać sprecyzowana, tak by 
uwzględniać informacje w dowolnej formie dotyczące stanu środowiska, 
czynników, środków lub działań, które wpływają lub mogą wpłynąć na środowisko, 
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lub mają na celu jego ochronę, analizy kosztów i korzyści oraz analizy 
gospodarcze wykorzystywane w ramach takich środków lub działań, jak również 
informacje dotyczące stanu ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa, łącznie ze 
skażeniem łańcucha pokarmowego, warunkami życia człowieka, obiektami kultury 
i budowlami w stopniu, w jakim ulegają one, lub mogą ulec, wpływowi tych 
elementów. 
(11) Biorąc pod uwagę zasadę określoną w art. 6 Traktatu, wymagania dotyczące 
ochrony środowiska powinny być włączone do definicji i realizacji polityk 
Wspólnoty oraz jej działań, definicja organów władzy publicznej powinna zostać 
rozszerzona, tak by uwzględniać rząd lub inne organy administracji publicznej na 
poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, niezależnie od tego, czy pełnią one 
określone obowiązki dotyczące środowiska. Definicja ta powinna również objąć 
inne osoby lub organy sprawujące, na mocy prawa krajowego, publiczne funkcje 
administracyjne dotyczące środowiska, jak też inne osoby lub organy im 
podlegające i pełniące publiczne obowiązki lub funkcje dotyczące środowiska. 
(12) Informacje o środowisku, którymi fizycznie, w imieniu organów władzy 
publicznej, dysponują inne organy, powinny również podlegać niniejszej 
dyrektywie. 
(13) Informacje o środowisku powinny zostać udostępnione wnioskodawcom tak 
szybko jak to możliwe, bez zbędnej zwłoki oraz z uwzględnieniem terminu 
postulowanego przez wnioskodawcę. 
(14) Organy władzy publicznej powinny udostępniać informacje o środowisku w 
formie lub formacie, o jaki prosi wnioskodawca, chyba że są one już publicznie 
dostępne w innej formie lub formacie lub właściwe jest udostępnienie ich w innej 
formie lub formacie. Ponadto organy władzy publicznej powinny być obowiązane 
dołożyć wszelkich starań, by informacje o środowisku, które znajdują się w ich 
posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, były przechowywane w formach 
lub formatach, które mogą być łatwo powielone i dostępne drogą elektroniczną. 
(15) Państwa Członkowskie powinny określić ustalenia praktyczne, pozwalające 
na skuteczne udostępnianie takich informacji. Ustalenia te gwarantują efektywną i 
łatwą dostępność informacji oraz zapewniają, że informacje, w tym publicznie 
dostępne wykazy organów władzy publicznej oraz rejestry lub wykazy informacji o 
środowisku, które znajdują się w posiadaniu organów władzy publicznej lub które 
są przeznaczone dla tych organów, są stopniowo udostępniane społeczeństwu 
przez publiczne sieci telekomunikacyjne. 
(16) Prawo do informacji oznacza, że ujawnianie informacji powinno stanowić 
regułę oraz że organy władzy publicznej powinny móc odmówić udostępnienia 
informacji o środowisku w określonych i jasno sprecyzowanych przypadkach. 
Podstawy do odmowy powinny być interpretowane zawężająco, przy czym należy 
rozważyć, czy społeczny interes, któremu ma służyć ujawnienie informacji, nie 
przeważa nad interesem dyktującym odmowę udostępnienia informacji. Powody 
odmowy powinny zostać przedstawione wnioskodawcy w terminie określonym 
przez niniejszą dyrektywę. 
(17) Organy władzy publicznej powinny udostępniać część informacji o 
środowisku, w przypadku gdy z informacji, których dotyczy wniosek, można 
wydzielić informacje wchodzące w zakres wyjątków. 
(18) Organy władzy publicznej powinny móc pobrać opłatę za dostarczenie 
informacji o środowisku, jednak opłata taka nie powinna być wygórowana, co 
oznacza, że nie może ona przekraczać rzeczywistych kosztów omawianych 
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materiałów. Zaliczka może być wymagana jedynie w nielicznych sytuacjach. W 
szczególnych przypadkach, gdy organy władzy publicznej udostępniają informacje 
za opłatą oraz jeśli jest to konieczne by zagwarantować ciągłość gromadzenia i 
publikowania takich informacji, za niewygórowaną uważana jest opłata 
odpowiadająca cenom rynkowym; w takich przypadkach można zażądać zaliczki. 
Wykaz opłat powinien zostać opublikowany i udostępniony wnioskodawcom 
łącznie z informacjami dotyczącymi okoliczności pobierania i uchylania opłat. 
(19) Wnioskodawcy powinni mieć możliwość ubiegania się o administracyjną lub 
sądową kontrolę działań lub zaniedbań organów władzy publicznej w związku z 
wnioskiem. 
(20) Organy władzy publicznej powinny dołożyć starań, by gromadzone przez nie 
lub w ich imieniu informacje o środowisku były zrozumiałe, dokładne i 
porównywalne. Metoda wykorzystywana przy gromadzeniu informacji jest istotnym 
czynnikiem przy ocenianiu ich jakości, powinna być zatem ujawniona na wniosek. 
(21) W celu zwiększenia społecznej świadomości ekologicznej i poprawienia 
ochrony środowiska, organy władzy publicznej powinny udostępniać i 
rozpowszechniać informacje o środowisku, które odnoszą się do pełnionych przez 
nie funkcji, w szczególności wykorzystując komunikację teleinformatyczną i/lub 
technologie elektroniczne, jeśli są one dostępne. 
(22) Co cztery lata od wejścia w życie niniejsza dyrektywa powinna być oceniana 
w świetle zdobytych doświadczeń oraz po przedłożeniu odpowiednich raportów 
przez Państwa Członkowskie i na tej podstawie powinna być zmieniana. Komisja 
powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport oceny dotyczący 
niniejszej dyrektywy. 
(23) Na poziomie Państw Członkowskich cele niniejszej dyrektywy nie mogą 
zostać zrealizowane równie skutecznie co na poziomie wspólnotowym. Wspólnota 
może zatem zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu, 
podejmować odpowiednie działania. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w w/w artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów. 
(24) Postanowienia niniejszej dyrektywy nie wpływają na prawo Państwa 
Członkowskiego do utrzymywania lub wprowadzania środków pozwalających na 
dostęp do informacji w stopniu szerszym, niż jest to wymagane przez niniejszą 
dyrektywę, 
PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 
Artykuł 1 
Cele 
Celem niniejszej dyrektywy jest: 
a) zagwarantowanie prawa dostępu do informacji o środowisku, które znajdują się 
w posiadaniu organów władzy publicznej lub które są przeznaczone dla tych 
organów, oraz określenie podstawowych warunków i praktycznych ustaleń 
dotyczących realizacji tego prawa; oraz 
b) zapewnienie, że informacje o środowisku będą automatycznie stopniowo 
udostępniane i rozpowszechniane w społeczeństwie by osiągnąć stan najszerszej 
możliwej dostępności i rozpowszechnienia w społeczeństwie informacji o 
środowisku. W tym celu popiera się, w szczególności, wykorzystanie komunikacji 
teleinformatycznej i/lub technologii elektronicznej, jeśli są one dostępne. 
Artykuł 2 
Definicje 



Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
 

- 56 - 

Dla potrzeb niniejszej dyrektywy: 
1. "Informacje o środowisku" oznaczają informacje w formie pisemnej, wizualnej, 
dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie materialnej, dotyczące: 
a) stanu elementów środowiska, takich jak powietrze i atmosfera, woda, gleba, 
powierzchnia ziemi, krajobraz oraz stanu obszarów naturalnych, włączając w to 
bagna, obszary nadmorskie i morskie, biologiczną różnorodność i jej składniki, w 
tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań 
pomiędzy tymi elementami; 
b) czynników, takich jak substancje, energia, hałas, promieniowanie lub odpady, 
włączając w to odpady radioaktywne, emisje, zrzuty i inne rodzaje zanieczyszczeń 
wprowadzanych do środowiska, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy 
środowiska, o których mowa w lit. a); 
c) środków (łącznie ze środkami administracyjnymi), takich jak polityki, przepisy 
prawne, plany, programy, porozumienia w sprawie ochrony środowiska, oraz 
działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy i czynniki, o których 
mowa w lit. a) i b), jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych 
elementów; 
d) raportów na temat realizacji przepisów prawnych dotyczących ochrony 
środowiska; 
e) analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń 
wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w lit. c); oraz 
f) stanu ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa, łącznie, gdzie właściwe, ze 
skażeniem łańcucha pokarmowego, warunkami życia człowieka, obiektami kultury 
i budowlami w stopniu, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać: stan 
elementów środowiska, o których mowa w lit. a) lub, poprzez te elementy, czynniki 
i środki, o których mowa w lit. b) i c). 
2. "Organ władzy publicznej" oznacza: 
a) rząd lub inny organ administracji publicznej, włączając publiczne organy 
doradcze, na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym; 
b) osobę fizyczną lub prawną, która na mocy prawa krajowego sprawuje publiczne 
funkcje administracyjne, łącznie z konkretnymi obowiązkami, działaniami lub 
usługami dotyczącymi środowiska oraz 
c) osobę fizyczną lub prawną sprawującą publiczne obowiązki lub funkcje lub 
świadczącą publiczne usługi dotyczące środowiska i podlegającą organowi lub 
osobie, o których mowa w lit a) lub b). 
Państwa Członkowskie mogą postanowić, że powyższa definicja nie dotyczy 
organów lub instytucji pełniących funkcje o charakterze sądowym lub 
ustawodawczym. Jeśli w dniu przyjęcia niniejszej dyrektywy przepisy 
konstytucyjne Państw Członkowskich nie przewidują procedury odwoławczej w 
rozumieniu art. 6, mogą one wyłączyć te organy lub instytucje z powyższej 
definicji. 
3. "Informacje znajdujące się w posiadaniu organu władzy publicznej" oznaczają 
informacje o środowisku będące w posiadaniu organu władzy publicznej, które 
zostały przez ten organ opracowane lub otrzymane. 
4. "Informacje przeznaczone dla organu władzy publicznej" oznaczają informacje o 
środowisku, którymi fizycznie, w imieniu organu władzy publicznej, dysponuje 
osoba fizyczna lub prawna. 
5. "Wnioskodawca" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, zwracającą się o 
udostępnienie informacji o środowisku. 
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6. "Społeczeństwo" oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, 
zgodnie z krajowymi przepisami lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub 
grupy. 
Artykuł 3 
Dostęp do informacji o środowisku na wniosek 
1. Państwa Członkowskie zapewniają, że organy władzy publicznej, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy, są obowiązane udostępnić informacje o 
środowisku, które znajdują się w ich posiadaniu lub które są dla nich 
przeznaczone, każdemu wnioskodawcy na jego wniosek, bez konieczności 
wykazania przez niego interesu. 
2. Z zastrzeżeniem przepisów art. 4 i terminów postulowanych przez 
wnioskodawcę informacje o środowisku są wnioskodawcy udostępniane: 
a) tak szybko jak to możliwe lub, najpóźniej, w ciągu miesiąca po otrzymaniu przez 
organ władzy publicznej, o którym mowa w ust. 1, wniosku, lub 
b) w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania przez organ władzy publicznej wniosku, 
jeśli rozmiar i złożoność informacji uniemożliwia dotrzymanie terminu jednego 
miesiąca, o którym mowa w lit. a). W takich przypadkach wnioskodawca jest 
informowany o przedłużeniu terminu i jego powodach tak szybko, jak to możliwe i 
nie później niż przed końcem wspomnianego terminu jednego miesiąca. 
3. Jeśli wniosek jest sformułowany zbyt ogólnie, organ władzy publicznej tak 
szybko, jak to możliwe lub najpóźniej w granicach czasowych określonych w ust. 2 
lit. a), zwraca się do wnioskodawcy z prośbą o doprecyzowanie wniosku i pomaga 
mu w tym, np. dostarczając informacje o korzystaniu z publicznych rejestrów, o 
których mowa w ust. 5 lit. c). Organy władzy publicznej mogą odmówić 
udostępnienia informacji na mocy art. 4 ust. 1 lit. c), jeśli uznają to za właściwe. 
4. Jeśli wnioskodawca zwraca się do organu władzy publicznej z wnioskiem o 
udostępnienie mu informacji o środowisku w konkretnej formie lub formacie (w tym 
w postaci fotokopii), organ władzy publicznej przychyla się do takiego wniosku, 
chyba że: 
a) informacje te są już publicznie dostępne w innej formie lub formacie, do którego 
wnioskodawcy mają łatwy dostęp, w szczególności zgodnie z art. 7; lub 
b) udostępnianie informacji przez organ władzy publicznej w innej formie lub 
formacie jest uzasadnione, przy czym organ władzy publicznej przedstawia 
powody udostępniania informacji w danej formie lub formacie. 
Dla celów niniejszego ustępu organy władzy publicznej dokładają wszelkich 
starań, by utrzymywać informacje o środowisku znajdujące się w ich posiadaniu, 
lub dla nich przeznaczone, w formach lub formatach, które mogą być łatwo 
powielone i dostępne w drodze komunikacji teleinformatycznej lub na nośnikach 
elektronicznych. 
Powody odmowy udostępnienia informacji w całości lub częściowo w żądanej 
formie lub formacie zostaną przedstawione wnioskodawcy w terminie, o którym 
mowa w ust. 2 lit. a). 
5. Dla celów niniejszego artykułu Państwa Członkowskie zapewniają, że: 
a) urzędnicy są obowiązani wspierać społeczeństwo w jego dążeniu do uzyskania 
dostępu do informacji; 
b) wykazy organów władzy publicznej są publicznie dostępne; oraz 
c) są określone ustalenia praktyczne zapewniające skuteczną realizację prawa 
dostępu do informacji o środowisku, takie jak: 
- wyznaczenie urzędników ds. informacji; 
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- stworzenie i utrzymywanie infrastruktury pozwalającej na sprawdzanie informacji 
będących przedmiotem wniosku; 
- rejestry lub wykazy informacji o środowisku, będących w posiadaniu organów 
władzy publicznej lub punktów informacyjnych, z wyraźnym wskazaniem, gdzie 
takie informacje mogą być znalezione. 
Państwa Członkowskie zapewniają, że organy władzy publicznej odpowiednio 
informują społeczeństwo o jego prawach wynikających z niniejszej dyrektywy i w 
tym celu dostarczają w odpowiednim stopniu informacji, wytyczych i wskazówek. 
Artykuł 4 
Wyjątki 
1. Państwa Członkowskie mogą zdecydować o odmowie udostępnienia informacji 
o środowisku, jeśli: 
a) organ władzy publicznej, do którego skierowany jest wniosek, nie posiada 
informacji będących przedmiotem wniosku, ani żadna inna osoba nie dysponuje 
nimi w jego imieniu. W przypadku jeśli organ władzy publicznej wie, że informacje 
będące przedmiotem wniosku znajdują się w posiadaniu innego organu władzy 
publicznej lub inna osoba dysponuje nimi w imieniu tego organu, bez zbędnej 
zwłoki przekazuje wniosek temu organowi władzy publicznej i informuje o tym 
wnioskodawcę lub przekazuje wnioskodawcy informację o istnieniu organu władzy 
publicznej, do którego, w jego przekonaniu, można zwrócić się po informację 
będącą przedmiotem wniosku; 
b) wniosek jest wyraźnie nieuzasadniony; 
c) wniosek jest sformułowany zbyt ogólnie, biorąc pod uwagę postanowienia art. 3 
ust. 3; 
d) wniosek dotyczy materiału będącego w trakcie opracowywania lub 
nieukończonych dokumentów lub danych; 
e) wniosek dotyczy materiałów przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania 
się, przy czym należy uwzględnić publiczny interes ujawnienia informacji. 
W przypadku odmowy udostępnienia informacji będącej przedmiotem wniosku 
dotyczącego materiału w trakcie opracowywania, organ władzy publicznej podaje 
nazwę organu, który przygotowuje ten materiał oraz informacje o przewidywanym 
terminie ukończenia prac. 
2. Państwa Członkowskie mogą zdecydować o odmowie udostępnienia informacji 
o środowisku, jeśli ujawnienie takich informacji negatywnie wpłynie na: 
a) poufność działań organów władzy publicznej, jeśli jest ona prawnie 
przewidziana; 
b) stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo publiczne lub obronę narodową; 
c) toczące się postępowanie sądowe, szanse jakiejkolwiek osoby na sprawiedliwy 
proces lub zdolność organu władzy publicznej do prowadzenia dochodzenia 
karnego lub dyscyplinarnego; 
d) poufność informacji handlowych lub przemysłowych, jeśli jest ona przewidziana 
prawem krajowym lub wspólnotowym w celu ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów, w tym interesu publicznego w zakresie zachowania poufności danych 
statystycznych oraz tajemnicy podatkowej; 
e) prawa własności intelektualnej; 
f) poufność danych osobowych i/lub akt dotyczących osób fizycznych, które nie 
wyraziły zgody na publiczne ujawnienie tych informacji, jeśli taka poufność jest 
przewidziana prawem krajowym lub wspólnotowym; 
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g) interesy lub ochronę jakiejkolwiek osoby, która informacje będące przedmiotem 
wniosku dostarczyła dobrowolnie, nie mając obowiązku dostarczenia tych 
informacji i nie mogąc być takim obowiązkiem obarczona, chyba że wyraziła ona 
zgodę na ich ujawnienie; 
h) ochronę środowiska, którego informacje dotyczą, takiego jak teren 
występowania rzadkiego gatunku. 
Podstawy do odmowy udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 są 
interpretowane zawężająco, przy uwzględnieniu publicznego interesu ujawnienia 
informacji w konkretnym przypadku. W każdym przypadku publiczny interes 
ujawnienia informacji jest porównywany z interesem dyktującym odmowę ich 
udostępnienia. Państwa Członkowskie nie mogą na mocy ust. 2 lit. a), d), f), g) i h) 
zdecydować o odmowie udostępnienia informacji, jeśli dotyczą one emisji do 
środowiska. 
W tych ramach oraz dla celów stosowania lit. f) Państwa Członkowskie zapewniają 
przestrzeganie wymagań dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych [6]. 
3. Jeśli Państwo Członkowskie ustanowi wyjątki, może sporządzić publicznie 
dostępny wykaz kryteriów, na podstawie których odnośne organy władzy 
publicznej będą mogły podejmować decyzje dotyczące wniosków. 
4. Informacje o środowisku będące w posiadaniu organów władzy publicznej lub 
dla nich przeznaczone, które są przedmiotem wniosku, są udostępniane 
częściowo, jeśli z całości tych informacji można wydzielić informacje, do których 
stosuje się postanowienia ust. 1 lit. d) i e) oraz ust. 2. 
5. O odmowie udostępnienia całości lub części informacji będących przedmiotem 
wniosku wnioskodawca jest informowany pisemnie lub drogą elektroniczną, jeśli 
wniosek został przedłożony na piśmie lub jeśli wnioskodawca wyraził takie 
życzenie, w terminie określonym w art. 3 ust. 2 lit. a) lub, w danym przypadku, w 
lit. b). Zawiadomienie zawiera powody odmowy oraz informuje o procedurze 
odwoławczej ustanowionej zgodnie z art. 6. 
Artykuł 5 
Opłaty 
1. Dostęp do publicznych rejestrów lub wykazów ustanowionych i utrzymywanych 
zgodnie z art. 3 ust. 5 oraz sprawdzanie na miejscu informacji będących 
przedmiotem wniosku, nie podlega opłacie. 
2. Organy władzy publicznej mogą pobierać opłatę za dostarczenie informacji o 
środowisku, jednak opłata taka nie przekracza uzasadnionej kwoty. 
3. Jeśli pobierane są opłaty, organy władzy publicznej publikują i udostępniają 
wnioskodawcom wykazy takich opłat, jak również informacje na temat 
okoliczności, w których opłaty mogą być pobierane lub uchylane. 
Artykuł 6 
Dostęp do sprawiedliwości 
1. Państwa Członkowskie zapewniają każdemu wnioskodawcy, który uzna, że jego 
wniosek o udostępnienie informacji został zignorowany, niesłusznie odrzucony (w 
całości lub częściowo), nieodpowiednio rozpatrzony lub w inny sposób 
potraktowany niezgodnie z uregulowaniami art. 3, 4 lub 5, dostęp do procedury 
pozwalającej na zbadanie działań lub uchybień danego organu władzy publicznej 
przez inny organ władzy publicznej lub ich administracyjną kontrolę przez 
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niezależny i bezstronny organ powołany na mocy przepisów prawa. Procedura 
taka jest przeprowadzana sprawnie i jest bezpłatna lub podlega niewielkiej opłacie. 
2. Poza procedurą odwoławczą, o której mowa w ust. 1, Państwa Członkowskie 
zapewniają wnioskodawcom dostęp do postępowania odwoławczego przed sądem 
lub innym niezależnym i bezstronnym organem powołanym na mocy przepisów 
prawa, przed którym mogą zostać rozpatrzone działania lub uchybienia danego 
organu władzy publicznej, oraz którego decyzje mogą stać się ostateczne. 
Państwa Członkowskie mogą również zapewnić dostęp do prawnych środków 
osobom trzecim, które zostały obciążone w wyniku ujawnienia informacji. 
3. Ostateczne decyzje podjęte na mocy ust. 2 są wiążące w stosunku do organu 
władzy publicznej dysponującego informacjami. Uzasadnienie jest przedstawione 
na piśmie, przynajmniej w przypadku gdy, na mocy niniejszego artykułu, 
odmówiono udostępnienia informacji. 
Artykuł 7 
Rozpowszechnianie informacji o środowisku 
1. Państwa Członkowskie podejmują konieczne środki, by zapewnić, że organy 
władzy publicznej porządkują informacje o środowisku, które są w zakresie ich 
kompetencji oraz które znajdują się w ich posiadaniu lub które są dla nich 
przeznaczone, w taki sposób, aby je aktywnie i systematycznie rozpowszechniać 
w społeczeństwie, w szczególności wykorzystując komunikację teleinformatyczną 
i/lub technologię elektroniczną, jeśli są one dostępne. 
W zakres informacji udostępnianych przy wykorzystaniu komunikacji 
teleinformatycznej i/lub technologii elektronicznej nie muszą wchodzić informacje 
zgromadzone przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, o ile nie są one już 
dostępne w formie elektronicznej. 
Państwa Członkowskie zapewniają stopniowe udostępnianie informacji o 
środowisku przy wykorzystaniu elektronicznych baz danych, które są łatwo 
dostępne dla społeczeństwa poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne. 
2. Informacje, które mają być udostępniane i rozpowszechniane, są odpowiednio 
uaktualniane i obejmują przynajmniej: 
a) teksty międzynarodowych traktatów, konwencji lub porozumień oraz 
wspólnotowych, krajowych, regionalnych lub lokalnych przepisów prawnych, które 
dotyczą środowiska lub się do niego odnoszą; 
b) polityki, plany i programy odnoszące się do środowiska; 
c) raporty dotyczące postępów we wdrażaniu postanowień, o których mowa w lit. 
a) i b), jeśli są one opracowywane lub posiadane przez organy władzy publicznej w 
formie elektronicznej; 
d) raporty dotyczące stanu środowiska, o których mowa w ust. 3; 
e) dane lub podsumowania danych pochodzących z monitoringu działalności, która 
wpływa lub może wpłynąć na środowisko; 
f) pozwolenia mające znaczny wpływ na środowisko oraz porozumienia dotyczące 
środowiska lub informację, gdzie, w ramach przepisów art. 3, można występować 
o takie informacje lub je znaleźć; 
g) badania nad wpływem na środowisko oraz oceny ryzyka dotyczące elementów 
środowiska, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), lub informację, gdzie, w ramach 
postanowień art. 3, można występować o takie informacje lub je znaleźć. 
3. Bez uszczerbku dla określonych obowiązków dotyczących przedkładania 
sprawozdań wynikających z prawa wspólnotowego Państwa Członkowskie 
podejmują środki, mające na celu zapewnienie, że krajowe oraz, jeśli to właściwe, 
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regionalne lub lokalne raporty o stanie środowiska będą publikowane regularnie, 
nie rzadziej niż co cztery lata; raporty takie zawierają informacje na temat jakości 
środowiska i czynników zagrażających środowisku. 
4. Bez uszczerbku dla żadnych określonych obowiązków wynikających z prawa 
wspólnotowego, Państwa Członkowskie podejmują konieczne środki, by zapewnić, 
że w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, 
spowodowanego przez działalność człowieka lub przyczyny naturalne, wszelkie 
informacje, które są w posiadaniu organów władzy publicznej, lub które są dla nich 
przeznaczone, mogące umożliwić grupom społecznym lub osobom, które mogą 
ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub 
zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia, zostaną 
rozpowszechnione natychmiast i bez zwłoki. 
5. Wyjątki, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, mogą mieć zastosowanie w 
odniesieniu do zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu. 
6. Państwa Członkowskie mogą spełnić wymagania niniejszego artykułu tworząc 
odnośniki do stron internetowych, na których znajdują się odpowiednie informacje. 
Artykuł 8 
Jakość informacji o środowisku 
1. Państwa Członkowskie, zgodnie ze swoimi możliwościami, zapewniają, że 
zbierane przez nie lub w ich imieniu informacje są aktualne, dokładne i 
porównywalne. 
2. Na życzenie wnioskodawcy organy władzy publicznej, odpowiadając na wniosek 
o informacje określone w art. 2 ust. 1 lit. b), informują go, gdzie są dostępne 
informacje na temat procedur pomiarowych, łącznie z metodami analiz, pobierania 
i przygotowywania próbek, wykorzystanych przy opracowywaniu informacji lub 
dotyczące wykorzystanych procedur standardowych. 
Artykuł 9 
Procedura przeglądowa 
1. Najpóźniej do dnia 14 lutego 2009 r. Państwa Członkowskie przygotują raporty 
na temat doświadczeń związanych ze stosowaniem niniejszej dyrektywy. 
Raporty te zostaną przedłożone Komisji najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2009 r. 
Najpóźniej do dnia 14 lutego 2004 r. Komisja przekaże Państwom Członkowskim 
dokument wyraźnie informujący, w jaki sposób Państwa Członkowskie powinny 
przygotować raporty. 
2. W świetle zdobytych doświadczeń i biorąc pod uwagę postępy w dziedzinie 
teleinformatyki i/lub technologii elektronicznej, Komisja przygotowuje raport dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady, łącznie z propozycjami zmian, które uzna za 
właściwe. 
Artykuł 10 
Realizacja 
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 14 
lutego 2005 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. 
Wspomniane środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub 
odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania 
takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 
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KONWENCJA 
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, 

sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U.2003.78.706) 
 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej  
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

podaje do powszechnej wiadomości:   
W dniu 25 czerwca 1998 r. została sporządzona w Aarhus Konwencja o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, w następującym brzmieniu: 
  
Przekład  

 
KONWENCJA 

o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska 

PREAMBUŁA   
Strony niniejszej konwencji,   
przypominając zasadę 1 Deklaracji Sztokholmskiej w sprawie środowiska 
człowieka,   
przypominając także zasadę 10 Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju,   
przypominając również rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 37/7 z 28 
października 1982 r. w sprawie Światowej Karty Przyrody oraz nr 45/94 z 14 
grudnia 1990 r. o potrzebie zapewnienia zdrowego środowiska dla pomyślności 
jednostek,   
przypominając Europejską Kartę Środowiska i Zdrowia uchwaloną na pierwszej 
Europejskiej Konferencji na temat środowiska i zdrowia Światowej Organizacji 
Zdrowia we Frankfurcie nad Menem 8 grudnia 1989 r.,   
potwierdzając potrzebę ochrony, zachowania i ulepszania stanu środowiska oraz 
zapewnienia zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju,   
uznając, że odpowiednia ochrona środowiska jest niezbędna dla ludzkiej 
pomyślności i korzystania z podstawowych praw człowieka, włączając w to prawo 
do życia jako takiego,   
uznając, że każda osoba ma prawo do życia w środowisku odpowiednim dla jej 
zdrowia i pomyślności oraz obowiązek, tak osobiście, jak i we współdziałaniu z 
innymi, ochrony i ulepszania środowiska dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń, 
  
uważając, że aby być zdolnym do dochodzenia tego prawa i spełniania tego 
obowiązku, obywatele muszą mieć dostęp do informacji, muszą być uprawnieni do 
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i muszą mieć dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, oraz uznając, iż obywatele 
mogą potrzebować w tym zakresie pomocy, aby realizować swoje uprawnienia,   
uznając, że w sprawach dotyczących środowiska ułatwiony dostęp do informacji i 
udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji poprawia jakość i wykonanie 
decyzji, przyczynia się do wzrostu społecznej świadomości zagadnień ochrony 
środowiska, daje społeczeństwu możliwość zgłaszania swych poglądów, a władzy 
publicznej możliwość ich należytego uwzględnienia,   
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dążąc w ten sposób do wzmożenia odpowiedzialności i jawności w podejmowaniu 
decyzji i wzmocnienia społecznego poparcia dla decyzji dotyczących środowiska,   
uznając celowość jawności we wszystkich gałęziach władzy i zachęcając organy 
ustawodawcze do stosowania zasad tej konwencji w swoim postępowaniu,   
uznając też, że społeczeństwo powinno być świadome procedur udziału w 
podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska, mieć do nich 
swobodny dostęp i wiedzieć, jak z nich korzystać, uznając także znaczenie 
odpowiednich ról, jakie indywidualni obywatele, organizacje pozarządowe i sektor 
prywatny mogą odgrywać w ochronie środowiska, pragnąc promować edukację 
ekologiczną, aby pogłębiać rozumienie zagadnień środowiska i zrównoważonego 
rozwoju, oraz wzmacniać powszechną wiedzę społeczeństwa o rozstrzygnięciach 
mających wpływ na środowisko i zrównoważony rozwój oraz udział w ich 
podejmowaniu, zauważając w tym kontekście znaczenie wykorzystania środków 
masowego przekazu oraz elektronicznych lub innych przyszłych form komunikacji, 
uznając znaczenie pełnego zintegrowania aspektów środowiskowych w 
podejmowaniu decyzji urzędowych oraz związanej z tym potrzeby posiadania 
przez władze publiczne rzetelnych, pełnych i aktualnych informacji dotyczących 
ochrony środowiska,   
potwierdzając, iż władze publiczne gromadzą informacje dotyczące środowiska w 
interesie publicznym,   
mając na uwadze, że skuteczne mechanizmy prawne powinny być dostępne dla 
społeczeństwa, w tym dla organizacji społecznych, tak aby chronione były jego 
słuszne interesy, a prawo egzekwowane,   
zauważając znaczenie dostarczania konsumentom rzetelnej informacji o 
produktach dla umożliwienia im dokonywania wyborów ze świadomością 
wynikających stąd konsekwencji dla środowiska,   
dostrzegając zaniepokojenie społeczeństwa zamierzonym uwalnianiem 
genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska oraz potrzebę 
wzmożonej jawności i zwiększonego udziału społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji w tej dziedzinie,   
przekonane, że wykonywanie niniejszej konwencji przyczyni się do umocnienia 
demokracji w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ),   
świadome roli, jaką w tym względzie odgrywa EKG ONZ, i przypominając, inter 
alia, Wytyczne EKG w dziedzinie dostępu do informacji dotyczących ochrony 
środowiska oraz udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach 
związanych z ochroną środowiska zaaprobowane w Deklaracji Ministerialnej 
przyjętej na Trzeciej Konferencji Ministerialnej „Środowisko dla Europy” w Sofii, 
Bułgaria 25 października 1995 r.,   
mając w pamięci stosowne postanowienia Konwencji o ocenach oddziaływania na 
środowisko w kontekście transgranicznym (Espoo 1991 r.) oraz Konwencji w 
sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych i Konwencji o ochronie i 
użytkowaniu cieków granicznych i jezior międzynarodowych, obydwu podpisanych 
w Helsinkach 17 marca 1992 r., oraz innych regionalnych konwencji,   
przeświadczone, że przyjęcie niniejszej konwencji przyczyni się do dalszego 
wzmocnienia procesu „Środowisko dla Europy” i wyników Czwartej Konferencji 
Ministerialnej w Aarhus w Danii w czerwcu 1998 r.,   
uzgodniły, co następuje:   

Art. 1.  
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Cel 

W celu przyczynienia się do ochrony prawa każdej osoby, z obecnego oraz 
przyszłych pokoleń, do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i 
pomyślności, każda ze Stron zagwarantuje, w sprawach dotyczących środowiska, 
uprawnienia do dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości zgodnie z postanowieniami 
niniejszej konwencji.   

 
Art. 2.  

 
Definicje 

W rozumieniu niniejszej konwencji,   
1.  „Strona” oznacza, jeżeli z tekstu nie wynika inaczej, Umawiającą się Stronę 
niniejszej konwencji.  
2.  „Władza publiczna” oznacza: (a) organy administracji publicznej na krajowym, 
regionalnym lub innym poziomie,   
(b) osoby fizyczne lub prawne pełniące zgodnie z prawem krajowym funkcje 
administracji publicznej, włączając w to wykonywanie specjalnych obowiązków, 
zadań lub usług mających związek ze środowiskiem,   
(c) wszelkie inne osoby fizyczne lub prawne posiadające publiczne kompetencje 
lub funkcje albo wykonujące publiczne usługi, mające związek ze środowiskiem, 
pod nadzorem organu lub osoby wymienionych powyżej pod lit. (a) lub (b),   
(d) instytucje jakiejkolwiek regionalnej organizacji integracji gospodarczej, o której 
mowa w artykule 17, która jest Stroną niniejszej konwencji.   
Definicja ta nie obejmuje organów lub instytucji w zakresie, w jakim działają jako 
władza sądownicza lub ustawodawcza.   
3.  „Informacja dotycząca środowiska” oznacza każdą informację w pisemnej, 
wizualnej, słownej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej materialnej formie, 
dotyczącą: (a) stanu elementów środowiska, takich jak powietrze i atmosfera, 
woda, gleba, grunty, krajobraz i obiekty przyrodnicze, różnorodność biologiczna 
oraz jej składniki, w tym genetycznie zmodyfikowane organizmy, oraz wzajemnego 
oddziaływania pomiędzy tymi elementami,   
(b) czynników takich jak substancje, energia, hałas i promieniowanie, a także 
działań i środków, włączając w to środki administracyjne, porozumienia dotyczące 
ochrony środowiska, wytyczne polityki, ustawodawstwo, plany i programy, które 
mają lub mogą mieć wpływ na elementy środowiska w zakresie określonym 
powyżej pod lit. (a), oraz rachunków zysków i strat i innych ekonomicznych analiz 
lub opracowań wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska,   
(c) stanu zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, warunków życia ludzkiego, miejsc o 
znaczeniu kulturowym oraz obiektów budowlanych, w zakresie, w jakim wpływa 
lub może wpływać na nie stan elementów środowiska lub, za pośrednictwem tych 
elementów, czynniki, działania lub środki wymienione pod lit. (b).   
4.  „Społeczeństwo” oznacza jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, 
zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, 
organizacje lub grupy.  
5.  „Zainteresowana społeczność” oznacza część społeczeństwa, która jest lub 
może być dotknięta skutkami lub ma interes w podejmowanej decyzji dotyczącej 
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środowiska; dla potrzeb niniejszej definicji organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony środowiska i spełniające wymagania przewidziane w prawie 
krajowym uważa się za posiadające interes w tym zakresie.  

Art. 3.  
 

Postanowienia ogólne 
1. Każda ze Stron podejmie niezbędne ustawodawcze, administracyjne i inne 
środki, włączając w to środki zapewniające zgodność pomiędzy postanowieniami 
realizującymi postanowienia niniejszej konwencji odnoszące się do informacji, 
udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jak również 
właściwe środki egzekucyjne, dla ustanowienia i utrzymania jasnych, przejrzystych 
i spójnych ram dla realizacji postanowień niniejszej konwencji.   
2. Każda ze Stron będzie dążyć do zapewnienia, że urzędnicy i władze będą 
pomagać i udzielać wskazówek społeczeństwu, aby w sprawach dotyczących 
środowiska urzeczywistniać dostęp do informacji, ułatwiać udział w podejmowaniu 
decyzji i urzeczywistniać dostęp do wymiaru sprawiedliwości.   
3. Każda ze Stron będzie wspierać edukację ekologiczną i wiedzę społeczeństwa 
w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza o tym, jak w sprawach dotyczących 
środowiska uzyskiwać dostęp do informacji, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji 
i uzyskiwać dostęp do wymiaru sprawiedliwości.   
4. Każda ze Stron zapewni odpowiednie uznanie i wsparcie dla stowarzyszeń, 
organizacji i grup działających na rzecz ochrony środowiska i sprawi, że jej krajowy 
porządek prawny będzie zgodny z tym zobowiązaniem.   
5. Postanowienia niniejszej konwencji nie naruszają prawa Strony do utrzymania 
lub wprowadzenia środków przewidujących, w sprawach dotyczących środowiska, 
swobodniejszy dostęp do informacji, zwiększony udział społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz szerszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, niż jest to 
wymagane w niniejszej konwencji.   
6. Niniejsza konwencja nie narusza istniejących praw w zakresie dostępu do 
informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.   
7. Każda ze Stron będzie działać na rzecz zastosowania zasad niniejszej 
konwencji w międzynarodowych procesach podejmowania decyzji dotyczących 
środowiska i w ramach prac organizacji międzynarodowych w sprawach 
związanych ze środowiskiem.   
8. Każda ze Stron zapewni, że osoby realizujące swoje uprawnienia w zgodzie z 
postanowieniami niniejszej konwencji nie będą w wyniku tego w żaden sposób 
karane, prześladowane lub szykanowane. Przepis ten nie narusza kompetencji 
sądów krajowych do orzekania o zwrocie uzasadnionych kosztów w postępowaniu 
sądowym.   
9. W ramach odpowiednich postanowień niniejszej konwencji społeczeństwu 
przysługuje dostęp do informacji, udział w podejmowaniu decyzji i dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska bez względu na 
obywatelstwo, narodowość lub miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby 
prawnej, bez względu na to, gdzie jest jej miejsce rejestracji lub rzeczywisty 
ośrodek prowadzonej działalności.   

 
Art. 4.  
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Dostęp do informacji dotyczących środowiska 

1. Każda ze Stron zapewni, że zgodnie z poniższymi postanowieniami niniejszego 
artykułu władze publiczne, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji 
dotyczących środowiska, udostępnią społeczeństwu, w ramach ustawodawstwa 
krajowego, taką informację, w tym również, na żądanie i w zgodzie z literą (b), 
kopie konkretnej dokumentacji zawierającej lub obejmującej taką informację:   
(a) bez konieczności wykazywania jakiegokolwiek interesu,   
(b) w żądanej formie, chyba że:   
(i) uzasadnione jest udostępnienie jej przez władzę publiczną w innej formie, w 
którym to przypadku podać należy przyczyny udostępnienia jej w tej formie, lub  
(ii) informacja jest już powszechnie dostępna w innej formie.   
2. Informacje dotyczące środowiska, o których mowa w ustępie 1, udostępnia się 
tak szybko, jak tylko to możliwe, lecz nie później niż jeden miesiąc po zgłoszeniu 
żądania, chyba że zakres i stopień skomplikowania informacji uzasadnia 
przedłużenie tego okresu do dwóch miesięcy od żądania. Wnioskodawca będzie 
informowany o każdym przedłużeniu oraz przyczynach to uzasadniających.   
3. Żądaniu udzielenia informacji dotyczącej środowiska można odmówić, jeżeli:   
(a) władza publiczna, do której żądanie jest skierowane, nie posiada żądanej 
informacji dotyczącej środowiska,   
(b) żądanie jest oczywiście bezzasadne lub sformułowane w sposób zbyt ogólny, 
lub  
(c) żądanie dotyczy materiału będącego w trakcie kompletowania albo dotyczy 
wewnętrznego komunikowania się władz publicznych, jeżeli takie wyłączenie jest 
przewidziane w prawie krajowym lub zwyczajowej praktyce, biorąc pod uwagę 
społeczny interes przemawiający za ujawnieniem informacji.   
4. Żądaniu udzielenia informacji dotyczącej środowiska można odmówić, jeżeli 
ujawnienie jej miałoby szkodliwy wpływ na:   
(a) poufność postępowania prowadzonego przez władze publiczne, tam gdzie 
zachowanie takiej poufności jest przewidziane przez prawo krajowe,   
(b) stosunki międzynarodowe, obronę narodową lub bezpieczeństwo publiczne,   
(c) wymiar sprawiedliwości, prawo do bezstronnego procesu lub zdolność 
prowadzenia przez władzę publiczną dochodzenia w sprawach karnych lub 
dyscyplinarnych,   
(d) tajemnicę handlową lub przemysłową, jeżeli tajemnica taka jest chroniona 
przez prawo dla obrony uzasadnionych interesów gospodarczych; mieszczące 
się w tych ramach informacje o wprowadzanych zanieczyszczeniach mające 
znaczenie dla ochrony środowiska należy ujawniać,   
(e) prawa własności intelektualnej,   
(f) poufność danych lub akt osobowych dotyczących osoby fizycznej, tam gdzie 
zachowanie takiej poufności jest przewidziane przez prawo krajowe, a osoba ta nie 
zgadza się na ujawnienie społeczeństwu informacji,   
(g) interesy strony trzeciej, która dostarczyła żądanej informacji, nie będąc lub nie 
będąc potencjalnie prawnie zobowiązaną do uczynienia tego i kiedy strona ta nie 
zgadza się na ujawnienie takich materiałów, lub  
(h) środowisko, którego informacja dotyczy, tak jak miejsca lęgowe rzadkich 
gatunków.   
Powyższe powody umożliwiające odmowę będą interpretowane w sposób 
zawężający, biorąc pod uwagę społeczny interes przemawiający za ujawnieniem 
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informacji i to, czy żądana informacja dotyczy wprowadzania zanieczyszczeń do 
środowiska.   
5. Jeżeli władza publiczna nie posiada żądanej informacji dotyczącej środowiska, 
to ta władza publiczna, tak szybko jak jest to możliwe, poinformuje wnioskodawcę 
o innej władzy publicznej, do której, jak uważa, można się zwrócić po żądaną 
informację, lub przekaże żądanie do tej władzy publicznej, informując odpowiednio 
wnioskodawcę.   
6. Każda ze Stron zapewni, że jeżeli informacje wyłączone z ujawniania zgodnie z 
ustępami 3(c) i 4 można oddzielić bez naruszenia poufności informacji 
wyłączonych, to władze publiczne udostępnią pozostałą część żądanych informacji 
dotyczących środowiska.   
7. Odmowa następuje na piśmie, jeżeli żądanie było pisemne lub jeżeli 
wnioskodawca tego zażąda. W odmowie wskaże się jej przyczyny oraz 
zamieszcza informacje o możliwościach dostępu do procedury odwoławczej 
ustanowionej zgodnie z postanowieniami artykułu 9. Odmowę przekazuje się tak 
szybko, jak tylko jest to możliwe, lecz nie później niż w ciągu jednego miesiąca, 
chyba że stopień skomplikowania informacji uzasadnia przedłużenie tego okresu 
do dwóch miesięcy od żądania. Wnioskodawca będzie informowany o każdym 
przedłużeniu oraz przyczynach to uzasadniających.   
8. Każda ze Stron może upoważnić swoje władze publiczne do pobierania opłat za 
dostarczenie informacji, ale opłaty te nie mogą jednak przekraczać uzasadnionych 
stawek. Władza publiczna chcąca pobierać takie opłaty za dostarczenie informacji 
udostępni wnioskodawcom tabelę opłat, które mogą być pobrane, określając 
okoliczności, w których mogą one być pobierane lub umorzone, oraz kiedy 
dostarczenie informacji jest uwarunkowane wcześniejszym wniesieniem takiej 
opłaty.   

 
Art. 5.  

 
Zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących środowiska 

1. Każda ze Stron zapewni, że:   
(a) władze publiczne będą gromadzić i uaktualniać informacje dotyczące 
środowiska, odpowiednio do pełnionych funkcji,   
(b) stworzony zostanie obowiązkowy system zapewniający odpowiedni dopływ do 
władzy publicznej informacji o planowanych i prowadzonych działaniach mogących 
znacząco wpływać na środowisko,   
(c) w wypadku bezpośredniego zagrożenia ludzkiego zdrowia lub środowiska, 
które spowodowane zostało wskutek ludzkiej działalności lub powstało z przyczyn 
naturalnych, wszystkie informacje, które mogą być przydatne społeczeństwu dla 
podjęcia środków służących zapobieżeniu lub złagodzeniu szkody wiążącej się z 
zagrożeniem i które są w posiadaniu władzy publicznej, będą przekazywane 
bezpośrednio i bez zwłoki członkom społeczeństwa, których to może dotyczyć.   
2. Każda ze Stron zapewni, że w ramach krajowego porządku prawnego sposób 
udostępniania przez władze publiczne społeczeństwu informacji dotyczących 
środowiska będzie przejrzysty oraz że informacje dotyczące środowiska będą 
rzeczywiście dostępne, inter alia, poprzez:   
(a) dostarczanie społeczeństwu dostatecznej informacji o rodzaju i zakresie 
informacji dotyczących środowiska będących w posiadaniu odpowiednich władz 
publicznych oraz o podstawowych terminach i warunkach, na jakich takie 
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informacje są udostępniane i osiągalne, jak również o postępowaniu 
umożliwiającym ich otrzymanie,   
(b) podjęcie i prowadzenie praktycznych przedsięwzięć, takich jak:   
(i) publicznie dostępne wykazy, rejestry lub zbiory danych,   
(ii) zobowiązanie urzędników do wspierania społeczeństwa w urzeczywistnianiu 
dostępu do informacji zgodnie z niniejszą konwencją oraz  
(iii) wyznaczenie punktów kontaktowych, oraz  
(c) udostępnianie bez opłat informacji dotyczących środowiska zawartych w 
wykazach, rejestrach lub zbiorach danych, o których mowa pod literą (b).   
3. Każda ze Stron zapewni, że informacje dotyczące środowiska będą 
sukcesywnie stawały się dostępne dla społeczeństwa w elektronicznych bazach 
danych łatwo osiągalnych poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne. Informacje 
osiągalne w tej formie będą obejmować:   
(a) raporty o stanie środowiska, o których mowa w ustępie 4,   
(b) teksty aktów prawnych dotyczących lub mających znaczenie dla środowiska,   
(c) gdy ma to zastosowanie - wytyczne polityki, plany i programy dotyczące lub 
mające znaczenie dla środowiska, a także porozumienia dotyczące ochrony 
środowiska, oraz  
(d) inne informacje w zakresie, w jakim dostępność takich informacji w tej formie 
mogłaby ułatwiać stosowanie postanowień prawa krajowego mających na celu 
wykonywanie niniejszej konwencji, o ile takie informacje istnieją już w formie 
elektronicznej.   
4. Każda ze Stron będzie, w regularnych odstępach czasu nieprzekraczających 
trzech lub czterech lat, publikować i rozpowszechniać krajowe raporty o stanie 
środowiska, zawierające informacje o jakości środowiska i informacje o 
oddziaływaniach na środowisko.   
5. Każda ze Stron w ramach jej własnego ustawodawstwa podejmie środki w celu 
rozpowszechniania, inter alia:   
(a) ustawodawstwa i dokumentów, takich jak przygotowywane na różnych 
szczeblach administracji publicznej teksty strategii, wytycznych polityki, 
programów i planów działania mających znaczenie dla środowiska oraz 
sprawozdań o postępach w ich realizacji,   
(b) międzynarodowych traktatów, konwencji i porozumień odnoszących się do 
zagadnień dotyczących środowiska oraz  
(c) innych ważnych międzynarodowych dokumentów odnoszących się do 
zagadnień dotyczących środowiska, jeśli ma to zastosowanie.   
6. Każda ze Stron będzie zachęcać prowadzących działalność mającą znaczący 
wpływ na środowisko do regularnego informowania społeczeństwa o wpływie ich 
działalności i produktów na środowisko, tam gdzie ma to zastosowanie również w 
ramach dobrowolnych systemów znakowania ekologicznego lub przeglądów 
ekologicznych albo w inny sposób.   
7. Każda ze Stron będzie:   
(a) publikować dane i analizy tych danych, które brano pod uwagę jako istotne i 
ważne przy wyznaczaniu ważniejszych propozycji dotyczących polityki w 
odniesieniu do środowiska,   
(b) publikować lub w inny sposób udostępniać istniejące materiały wyjaśniające ich 
kontakty ze społeczeństwem w sprawach wchodzących w zakres niniejszej 
konwencji,   
(c) przedstawiać w odpowiedniej formie informacje o wykonywaniu przez organy 
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administracji publicznej na wszystkich poziomach funkcji publicznych lub 
dostarczaniu usług publicznych mających znaczenie dla środowiska.   
8. Każda ze Stron będzie rozwijać mechanizmy mające na celu zapewnienie 
społeczeństwu dostatecznej informacji o produktach w sposób, który pozwoli 
konsumentom na dokonywanie wyborów ze świadomością wynikających stąd 
konsekwencji dla środowiska.   
9. Każda ze Stron podejmie kroki, aby sukcesywnie tworzyć, z uwzględnieniem 
procesów międzynarodowych, tam gdzie ma to zastosowanie, spójny, 
ogólnokrajowy system wykazów lub rejestrów zanieczyszczeń w postaci publicznie 
dostępnej skomputeryzowanej bazy danych zestawionych na podstawie 
ujednoliconych sprawozdań. Taki system może obejmować wprowadzanie, 
uwalnianie i przemieszczanie się określonego rodzaju substancji i produktów, 
wliczając w to wodę, energię i wykorzystane zasoby, z określonych rodzajów 
działalności do elementów środowiska i do miejsc ich oczyszczania lub 
składowania na danym terenie lub poza nim.   
10. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie narusza prawa Strony do 
odmowy ujawniania niektórych informacji dotyczących ochrony środowiska 
zgodnie z artykułem 3 ustępy 3 i 4.   

[….] 
Art. 9.  

 
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości 

1. Każda ze Stron zapewni, w ramach krajowego porządku prawnego, że każda 
osoba, która stwierdzi, że jej żądanie udostępnienia informacji zgodnie z 
postanowieniami artykułu 4 pozostało nierozpatrzone, niesłusznie odrzucone w 
całości lub w części, załatwione nieodpowiednio lub w inny sposób potraktowane 
niezgodnie z postanowieniami tego artykułu, będzie miała dostęp do procedury 
odwoławczej przed sądem lub innym niezależnym i bezstronnym organem 
powołanym z mocy ustawy.   
W sytuacji gdy Strona zapewni takie odwołanie do sądu, umożliwi też takiej osobie 
dostęp do szybkiej procedury prawnej, bezpłatnej lub niedrogiej, umożliwiającej 
ponowne rozpatrzenie sprawy przez władzę publiczną lub rewizję przez niezależny 
i bezstronny organ inny niż sąd.   
Ostateczne rozstrzygnięcia regulowane niniejszym ustępem 1 są wiążące dla 
władzy publicznej posiadającej informacje. Uzasadnienie podaje się pisemnie, 
przynajmniej wtedy, gdy odmawia się dostępu do informacji na mocy tego ustępu.   
2. Każda ze Stron zapewni, w ramach krajowego porządku prawnego, że 
członkowie zainteresowanej społeczności:   
(a) mający wystarczający interes lub, alternatywnie,   
(b) powołujący się na naruszenie uprawnień, jeśli przepisy postępowania 
administracyjnego Strony wymagają tego jako przesłanki,   
mają dostęp do procedury odwoławczej przed sądem lub innym niezależnym i 
bezstronnym organem powołanym z mocy ustawy, dla kwestionowania legalności 
z przyczyn merytorycznych lub formalnych każdej decyzji, działania lub 
zaniechania w sprawach regulowanych postanowieniami artykułu 6 oraz, jeśli 
przewiduje tak prawo krajowe i z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej, innych 
postanowień niniejszej konwencji.   
Określenie tego, co stanowi wystarczający interes oraz naruszenie uprawnień, 
następuje zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i stosownie do celu, jakim jest 
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przyznanie zainteresowanej społeczności szerokiego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie określonym niniejszą konwencją. Dla osiągnięcia tego, 
interes organizacji pozarządowej spełniającej wymagania, o których mowa w 
artykule 2 ustęp 5, uważa się za wystarczający w rozumieniu litery (a). Taką 
organizację uważa się również za posiadającą uprawnienia mogące być 
przedmiotem naruszeń w rozumieniu litery (b).   
Postanowienia niniejszego ustępu 2 nie wykluczają możliwości istnienia procedury 
odwoławczej przed organem administracyjnym i nie mają wpływu na obowiązek 
wyczerpania administracyjnych procedur odwoławczych przed skorzystaniem z 
sądowej procedury odwoławczej, jeżeli taki obowiązek jest przewidziany w prawie 
krajowym.   
3. Dodatkowo i bez naruszania postanowień odnoszących się do procedur 
odwoławczych, o których mowa w ustępach 1 i 2, każda ze Stron zapewni, że 
członkowie społeczeństwa spełniający wymagania, o ile takie istnieją, określone w 
prawie krajowym, będą mieli dostęp do administracyjnej lub sądowej procedury 
umożliwiającej kwestionowanie działań lub zaniechań osób prywatnych lub władz 
publicznych naruszających postanowienia jej prawa krajowego w dziedzinie 
środowiska.   
4. Dodatkowo i bez naruszania postanowień ustępu 1, procedury, o których mowa 
powyżej w ustępach 1, 2 i 3, przewidywać będą odpowiednie i prawnie skuteczne 
środki zaradcze, włączając w to, jeśli okaże się to potrzebne, wstrzymanie 
wykonania kwestionowanego działania, oraz będą bezstronne, oparte na zasadzie 
równości, terminowe i niedyskryminacyjne ze względu na koszty. Rozstrzygnięcia 
regulowane niniejszym artykułem przedstawia się lub dokumentuje w formie 
pisemnej. Rozstrzygnięcia sądów i, gdziekolwiek to możliwe, innych organów są 
publicznie dostępne.   
5. Dla wsparcia realizacji postanowień niniejszego artykułu każda ze Stron 
zapewni poinformowanie społeczeństwa o dostępie do administracyjnych lub 
sądowych środków odwoławczych oraz rozważy stworzenie odpowiedniego 
mechanizmu udzielania pomocy, aby zlikwidować lub zredukować finansowe i inne 
ograniczenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.   

[…] 
Art. 20.  

 
Wejście w życie 

1. Niniejsza konwencja wchodzi w życie dziewięćdziesiątego dnia od dnia złożenia 
szesnastego dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie, zatwierdzenie lub 
przystąpienie.   
2. Dla potrzeb ustępu 1 żadnego dokumentu złożonego przez regionalną 
organizację integracji gospodarczej nie zalicza się jako dodatkowego w stosunku 
do złożonych przez państwa członkowskie takiej organizacji.   
3. Dla każdego państwa lub organizacji, o których mowa w artykule 16, które 
ratyfikują, przyjmą lub zatwierdzą niniejszą konwencję albo też przystąpią do niej 
po złożeniu szesnastego dokumentu potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie, 
zatwierdzenie lub przystąpienie, konwencja wchodzi w życie dziewięćdziesiątego 
dnia po dniu złożenia przez to państwo lub organizację dokumentu 
potwierdzającego ratyfikację, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie.   

Art. 21.  
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Wypowiedzenie 

W każdym czasie, po upływie trzech lat od chwili wejścia w życie niniejszej 
konwencji w odniesieniu do danej Strony, Strona ta może wypowiedzieć 
konwencję poprzez złożenie Depozytariuszowi pisemnego zawiadomienia. Każde 
takie wypowiedzenie stanie się skuteczne dziewięćdziesiątego dnia od dnia 
otrzymania wypowiedzenia przez Depozytariusza.   

Art. 22.  
 

Teksty autentyczne 
Oryginał niniejszej konwencji, którego teksty angielski, francuski i rosyjski są 
jednakowo autentyczne, będzie złożony u Sekretarza Generalnego Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.   
Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali 
niniejszą konwencję.   
Sporządzono w Aarhus (Dania) dnia 25 czerwca 1998 r.   
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 18 stycznia 2007 r. 

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  (DZ.U. 2007.10.68) 
 
Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje:  

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
§ 1. Rozporządzenie określa:  
1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron 
Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:   
a) strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,  
b) standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;  
2) zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji 
informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej;  
3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych 
udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.  
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:  
1) ustawa - ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;  
2) BIP - Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;  
3) URL - adres wskazujący lokalizację zasobu w Internecie, w szczególności adres 
strony WWW;  
4) baza danych - bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);  
5) mechanizmy baz danych - elementy oprogramowania pozwalające na 
gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji;  
6) spis podmiotów - zamieszczony na stronie głównej BIP wykaz podmiotów 
określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, które zgłosiły fakt prowadzenia strony 
podmiotowej;  
7) menu przedmiotowe - podział tematyczny lub wykaz grup tematycznych, w które 
są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP;  
8) moduł wyszukujący - element oprogramowania umożliwiający znalezienie 
informacji dostępnych na stronach BIP zawierających poszukiwane wyrażenie;  
9) moduł administracyjny - element oprogramowania zawierający mechanizm 
identyfikacji i autoryzacji umożliwiający dostęp do stron BIP, w szczególności w 
celu dokonania niezbędnych zmian w treści udostępnianych informacji 
publicznych.  
§ 3. Dostęp do informacji publicznych zawartych w BIP jest możliwy poprzez 
stronę główną BIP posiadającą URL - http://www.bip.gov.pl, według spisu 
podmiotów lub menu przedmiotowego albo poprzez strony podmiotowe BIP. 
§ 4. Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a 
ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych. 
§ 5. Informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym BIP przez 
całą dobę bez przerwy, z zastrzeżeniem § 21. 
§ 6. Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych 
skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. 
§ 7. 1. Strony BIP:  
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1) spełniają minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 
1766);  
2) projektuje się w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając 
technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP.  
2. Treści zgromadzone na stronach BIP:  
1) są udostępniane w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;  
2) nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.  

 
Rozdział 2 

Struktura strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej  
§ 8. Strona główna BIP zawiera w szczególności:  
1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;  
2) adres redakcji strony głównej BIP;  
3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej 
co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;  
4) instrukcję korzystania z BIP;  
5) spis podmiotów;  
6) menu przedmiotowe;  
7) informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) 
prowadzących strony podmiotowe BIP;  
8) moduł wyszukujący.  

Rozdział 3 
Standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej  

§ 9. 1. Strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron WWW.  
2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada 
własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot 
wydziela się z tej strony przez umieszczenie na stronie głównej WWW linku 
zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej 
strony BIP.  
3. Strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile 
spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia. W takich przypadkach ust. 2 
nie stosuje się.  
§ 10. Na stronach podmiotowych BIP umieszcza się czytelny link do strony 
głównej BIP oraz do strony głównej istniejącego internetowego serwisu 
informacyjnego podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy. 
§ 11. 1. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:  
1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;  
2) adres redakcji strony podmiotowej BIP;  
3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej 
co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;  
4) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;  
5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:   
a) informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,  
b) innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie 
ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, 
zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa 
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obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu 
udostępniającego informacje,  
c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie 
przepisów odrębnych;  
6) moduł wyszukujący.  
2. Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.  

 
Rozdział 4 

Zakres i tryb przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na 
stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej  

§ 12. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, przekazują ministrowi 
właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do prowadzenia strony 
głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP.  
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, powiadamiają niezwłocznie 
ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści informacji, które 
przekazały w celu zamieszczania na stronie głównej BIP.  
§ 13. Przekazywanie informacji, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz 
powiadamianie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści 
tych informacji następuje w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści 
strony głównej i stron podmiotowych BIP, niezwłocznie po wprowadzeniu na 
stronie podmiotowej BIP tych zmian. 
§ 14. 1. Przekazywanie informacji, o których mowa w § 13, odbywa się poprzez 
moduł administracyjny strony głównej BIP.  
2. Administrator strony głównej BIP jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić 
odbiór i zamieścić na stronie głównej BIP informacje, o których mowa w ust. 1.  

 
Rozdział 5 

Wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych 
udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej  

§ 15. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wyznaczają osoby 
odpowiedzialne za:  
1) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji 
niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego 
ministra o zmianach w treści tych informacji;  
2) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach 
podmiotowych BIP.  
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mają dostęp do modułu 
administracyjnego strony podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i 
autoryzacji nadzorowane przez administratora strony podmiotowej BIP.  
§ 16. 1. Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika, w którym 
odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP 
oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.  
2. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny.  
3. Administratorzy stron BIP dokonują kontroli dzienników, o których mowa w ust. 
1, w odniesieniu do podlegających im stron, w każdy dzień powszedni.  
§ 17. Strony BIP ochrania się przez moduł bezpieczeństwa - programowe lub 
sprzętowo-programowe rozwiązanie techniczne uniemożliwiające zniszczenie lub 
modyfikację informacji publicznych zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione. 
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§ 18. Informacje zgromadzone w bazie danych stron BIP kopiuje się na odrębne 
informatyczne nośniki informacji nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści 
tych informacji. Jeżeli zmiany treści zachodzą częściej niż raz na dobę, informacje 
kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji raz na dobę. 
§ 19. Strony BIP zawierają rozwiązania chroniące przed celowym spowolnieniem 
lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów tych stron. 
§ 20. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest odpowiedzialny za 
zapewnienie ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na stronie głównej 
BIP.  
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, są zobowiązane do 
zapewnienia ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na ich stronach 
podmiotowych BIP.  
§ 21. 1. W przypadku awarii brak dostępności strony głównej BIP dla 
odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 8 godzin.  
153. W przypadku awarii brak dostępności strony podmiotowej BIP dla 
odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 24 godziny.  
 

Rozdział 6 
Przepis końcowy  

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia .  
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USTAWA 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody  
Dz.U.2004.92.880 

zmiany:  
2005-07-28 Dz.U.2005.113.954  art. 8 
2005-07-30 Dz.U.2005.130.1087  art. 10 
2007-04-30 Dz.U.2007.75.493  art. 34 

 
Rozdział 1  

 
Przepisy ogólne  

Art. 1. Ustawa określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej 
oraz krajobrazu. 
[…] 
Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają:  
[…] 
3) obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z 
przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących 
ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne 
warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium 
rozwoju;  
[…] 
19) specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z 
przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych 
lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu 
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego 
stanu ochrony tych gatunków;  
Art. 6. 1. Formami ochrony przyrody są:  
1) parki narodowe;  
2) rezerwaty przyrody;  
3) parki krajobrazowe;  
4) obszary chronionego krajobrazu;  
5) obszary Natura 2000;  
6) pomniki przyrody;  
7) stanowiska dokumentacyjne;  
8) użytki ekologiczne;  
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  
Art. 25. 1. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:   
1) obszary specjalnej ochrony ptaków;  
2) specjalne obszary ochrony siedlisk.  
2. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów 
objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9.  
 
Art. 26. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt, ze wskazaniem typów 
siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, wymagające 
ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a także kryteria i sposoby 



Raport z monitoringu… 
 

- 77 - 

wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 
roślin i siedlisk zwierząt do ochrony w formie obszarów Natura 2000, mając na 
uwadze zachowanie szczególnie cennych i zagrożonych składników różnorodności 
biologicznej. 
Art. 27. 1. Minister właściwy do spraw środowiska opracowuje projekt listy 
obszarów Natura 2000, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.  
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga zasięgnięcia opinii właściwych 
miejscowo rad gmin. Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
projektu uznaje się za brak uwag.  
3. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, 
przekazuje Komisji Europejskiej:   
1) projekt listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk;  
2) szacunek dotyczący współfinansowania przez Wspólnotę Europejską ochrony 
obszarów wyznaczonych ze względu na typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki 
roślin i zwierząt o znaczeniu priorytetowym.  
Art. 28. 1. Wyznaczenie obszaru Natura 2000, zmiana jego granic lub likwidacja 
następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem 
właściwym do spraw rozwoju wsi i z ministrem właściwym do spraw gospodarki 
wodnej, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, które 
określa nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot 
ochrony oraz sprawującego nadzór nad obszarem. Minister właściwy do spraw 
środowiska, wydając rozporządzenie, kieruje się rzeczywistym stanem siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.  
2. Po wyznaczeniu obszarów specjalnej ochrony ptaków minister właściwy do 
spraw środowiska przekazuje listę tych obszarów Komisji Europejskiej.  
3. Specjalne obszary ochrony siedlisk minister właściwy do spraw środowiska 
wyznacza po uzgodnieniu z Komisją Europejską.  
 
Art. 29. 1. Dla obszaru Natura 2000 minister właściwy do spraw środowiska 
ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony na okres 20 lat, uwzględniający 
ekologiczne właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 
dla których ochrony obszar ten został wyznaczony, wykorzystując, obejmujące 
obszar Natura 2000, plany ochrony ustanowione dla parku narodowego, rezerwatu 
przyrody i parku krajobrazowego oraz plany urządzenia lasu. Plan ochrony może 
być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt.  
2. Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 sporządza sprawujący nadzór nad 
obszarem w terminie 5 lat od dnia wyznaczenia tego obszaru, w uzgodnieniu z 
właściwymi miejscowo radami gmin.  
3. Plan ochrony obszaru Natura 2000 zawiera:   
1) opis i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń 
i ich skutków;  
2) opis warunków zachowania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk 
i gatunków, o których mowa w ust. 1;  
3) wykaz zadań ochronnych, z określeniem sposobu ich wykonywania, rodzaju, 
zakresu i lokalizacji, na okres stosowny do potrzeb;  
4) określenie zakresu monitoringu przyrodniczego;  
5) opis przebiegu granic obszaru Natura 2000.  
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 […] 
Art. 161. Traci moc ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, 
poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 i Nr 203, poz. 1966). 
Art. 162. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 39 i 
134 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 
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 DYREKTYWA RADY 92/43/EWG 
z dnia 21 maja 1992 r. 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
 
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 
 
[…] 
a także mając na uwadze, co następuje: 
 
zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, w tym ochrona siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory jest istotnym celem stanowiącym element 
realizacji ogólnego interesu Wspólnoty wyrażonego w art. 130r Traktatu; 
 
polityka Wspólnoty Europejskiej i program działań w zakresie ochrony środowiska 
(na lata 1987-1992)9 przewidują środki dotyczące ochrony przyrody i zasobów 
naturalnych; 
 
uznając za główny cel niniejszej dyrektywy wspieranie zachowania różnorodności 
biologicznej przy uwzględnieniu wymagań gospodarczych, społecznych, 
kulturowych i regionalnych, niniejsza dyrektywa przyczynia się do realizacji 
ogólnego celu polegającego na trwałym rozwoju; zachowanie takiej różnorodności 
biologicznej może w niektórych przypadkach wymagać utrzymania lub wręcz 
pobudzania działalności człowieka; 
 
na europejskim terytorium Państw Członkowskich stan siedlisk przyrodniczych 
nadal się pogarsza i coraz większa liczba dzikich gatunków jest poważnie 
zagrożona; jeśli się uwzględni, iż zagrożone siedliska i gatunki tworzą część 
dziedzictwa naturalnego Wspólnoty i że dotyczące ich zagrożenia mają często 
charakter transgraniczny, konieczne jest w celu ich ochrony podjęcie środków na 
poziomie wspólnotowym; 
 
ze względu na zagrożenia niektórych typów siedlisk przyrodniczych i niektórych 
gatunków konieczne jest, w celu wspierania szybkiego wprowadzenia w życie 
środków zmierzających do ich ochrony, uznanie ich za mające priorytetowe 
znaczenie; 
 
w celu odtworzenia lub zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, objętych 
zakresem zainteresowania Wspólnoty, we właściwym stanie ochrony, konieczne 
jest wyznaczenie specjalnych obszarów ochrony w celu stworzenia spójnej 
europejskiej sieci ekologicznej zgodnie z wyznaczonym harmonogramem; 
 
wszelkie wyznaczone obszary, w tym obszary sklasyfikowane obecnie lub w 
przyszłości jako obszary specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą Rady 
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa10, będą 
musiały zostać włączone do spójnej europejskiej sieci ekologicznej; 

                                                 
9  Dz.U. nr C 328 z 7.12.1987, str. 1. 
10 Dz.U. nr L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 91/244/EWG (Dz.U. nr L 115 z 
8.5.1991, str. 41). 
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jest właściwe, aby na każdym wyznaczonym obszarze wprowadzić konieczne 
środki przy uwzględnieniu realizowanych celów w dziedzinie ochrony; 
 
tereny kwalifikujące się do wyznaczenia na specjalne obszary ochrony są 
proponowane przez Państwa Członkowskie, ale jednocześnie należy ustanowić 
procedurę umożliwiającą w wyjątkowych przypadkach wyznaczenie terenu, który 
nie został zaproponowany przez Państwo Członkowskie, a który jest uznawany 
przez Wspólnotę za istotny dla utrzymania lub przetrwania typów siedlisk 
przyrodniczych lub gatunków o  znaczeniu priorytetowym;  
 
należy dokonać odpowiedniej oceny każdego planu lub programu mogącego mieć 
istotny wpływ na cele w zakresie ochrony terenu, który został wyznaczony lub też 
zostanie wyznaczony w przyszłości; 
 
uznaje się, iż przyjęcie środków mających na celu wspieranie ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, ważnych dla Wspólnoty, 
stanowi wspólną odpowiedzialność wszystkich Państw Członkowskich; te środki 
jednakże mogą wiązać się z nadmiernym obciążeniem finansowym dla niektórych 
Państw Członkowskich z jednej strony ze względu na nierównomierne 
rozmieszczenie takich siedlisk oraz gatunków w całej Wspólnocie oraz z drugiej 
strony ze względu na to, że zasada „zanieczyszczający płaci” może mieć tylko 
ograniczone zastosowanie w szczególnym przypadku ochrony przyrody; 
 
dlatego też uzgodniono, iż w tym wyjątkowym przypadku, powinno zostać 
zapewnione współfinansowanie ze środków Wspólnoty w ramach limitów środków 
udostępnianych na mocy decyzji Wspólnoty; 
 
planowanie zagospodarowania terenów i polityka rozwoju powinny zachęcać do 
utrzymania cech krajobrazu o dużym znaczeniu dla dzikiej fauny i flory; 
 
należy ustanowić system nadzoru stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i 
gatunków objętych niniejszą dyrektywą; 
 
dla niektórych gatunków fauny i flory wymagany jest ogólny system ochrony w celu 
uzupełnienia dyrektywy 79/409/EWG; należy zapewnić środki gospodarowania 
niektórymi gatunkami, jeśli uzasadnia to stan ich ochrony, w tym zakaz stosowania 
niektórych środków chwytania lub zabijania, przewidując jednocześnie możliwość 
odstępstw pod pewnymi warunkami; 
 
w celu zapewnienia, że wykonanie przepisów niniejszej dyrektywy jest 
monitorowane, Komisja będzie okresowo przygotowywać zbiorcze sprawozdania, 
między innymi na podstawie informacji przesłanych jej przez Państwa 
Członkowskie, dotyczące stosowania przepisów prawa krajowego przyjętych na 
mocy niniejszej dyrektywy; 
 
w celu wykonania niniejszej dyrektywy istotne jest pogłębianie wiedzy naukowej i 
technicznej; wobec tego właściwe jest wspieranie koniecznych prac badawczych i 
naukowych; 
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postęp naukowy i techniczny oznacza, że musi istnieć możliwość dostosowania 
załączników; należy ustalić procedurę, według której Rada może zmieniać 
załączniki; 
 
należy ustanowić komitet regulacyjny wspierający Komisję przy wykonywaniu 
niniejszej dyrektywy, w szczególności, gdy podejmowane są decyzje o 
współfinansowaniu przez Wspólnotę; 
 
należy zapewnić środki dodatkowe regulujące ponowne wprowadzenie niektórych 
rodzimych gatunków fauny i flory oraz ewentualnego wprowadzenia gatunków 
obcych; 
 
edukacja i ogólne informacje dotyczące celów niniejszej dyrektywy są istotne dla 
zapewnienia jej skutecznego wykonania,  
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 
 

Definicje 
 

Artykuł 1 
Do celów niniejszej dyrektywy: 
 
a) ochrona oznacza zespół środków wymaganych do zachowania lub 
odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków dzikiej fauny i flory 
we właściwym stanie ochrony, określonym w lit. e) oraz i); 
 
b) siedliska przyrodnicze oznaczają obszary lądowe lub wodne wyodrębnione 
w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, zarówno całkowicie 
naturalne, jak i półnaturalne; 
 
c) typy siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty oznaczają te siedliska 
w obrębie terytorium, określonym w art. 2, i które: 
 
(i) są zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu; 
 
 lub 
 
(ii) mają niewielki zasięg naturalny w wyniku regresji lub z powodu 
ograniczonego ze swej istoty obszaru występowania; 
 
  lub 
 
(iii) stanowią wybitne przykłady typowych cech jednego lub więcej z pięciu 
następujących regionów biogeograficznych: alpejskiego, atlantyckiego, 
kontynentalnego, makaronezyjskiego i śródziemnomorskiego. 
 
 Te typy siedlisk są wymienione lub mogą być wymienione w załączniku I; 
 
d) typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym oznaczają typy 
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siedlisk przyrodniczych zagrożonych zanikiem, które występują na terytorium, 
określonym w art. 2, i w odniesieniu do ochrony których Wspólnota ponosi 
szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości ich naturalnego zasięgu 
mieszczącego się w obrębie terytorium, określonego w art. 2; typy siedlisk 
przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym są w załączniku I oznaczone 
gwiazdką*; 
 
e) stan ochrony siedliska przyrodniczego oznacza sumę oddziaływań na 
siedlisko przyrodnicze oraz na jego typowe gatunki, które mogą mieć wpływ na 
jego długofalowe naturalne rozmieszczenie, strukturę i funkcje oraz na 
długoterminowe przetrwanie jego typowych gatunków w obrębie terytorium, o 
którym mowa w art. 2. 
 
Stan ochrony siedliska przyrodniczego zostanie uznany za „właściwy”, jeśli: 
 
– jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są 
stałe lub się powiększają; 
 
– szczególna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania 
istnieją i prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz 
 
– stan ochrony jego typowych gatunków jest właściwy, w rozumieniu lit. i); 
 
f) siedlisko gatunku oznacza środowisko określone przez szczególne czynniki 
abiotyczne i biotyczne, w którym gatunek ten żyje w dowolnym stadium swojego 
cyklu biologicznego; 
 
g) gatunki ważne dla Wspólnoty oznaczają te gatunki, które w obrębie 
terytorium, określonego w art. 2, są: 
 
(i) zagrożone, z wyjątkiem tych gatunków, których naturalny zasięg na 
tym terytorium jest znikomy i które nie są zagrożone lub podatne na zagrożenie w 
zachodnim regionie palearktycznym, lub 
 
(ii) podatne na zagrożenie, to znaczy, o których sądzi się, że mogą 
w najbliższej przyszłości przejść do kategorii gatunków zagrożonych, jeśli czynniki 
będące przyczyną zagrożenia będą na nie nadal oddziaływać, lub 
 
(iii) rzadkie, to znaczy o niewielkich populacjach, które nie są obecnie ani 
zagrożone, ani podatne na zagrożenie, ale podlegają ryzyku zagrożenia. Gatunki 
występują w obrębie ograniczonych obszarów geograficznych lub są znacznie 
rozproszone na większym obszarze, lub 
 
(iv) endemiczne i wymagające specjalnej uwagi ze względu na szczególny 
charakter ich  
siedliska i/lub potencjalne oddziaływanie ich eksploatacji na te siedliska i/lub 
potencjalne oddziaływanie ich eksploatacji na stan ich ochrony. 
 
Gatunki te są wymienione lub mogą być wymienione w załączniku II i/lub w 
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załączniku IV albo V; 
 
h) gatunki o znaczeniu priorytetowym oznaczają gatunki wymienione w lit. g) 
pkt (i), w odniesieniu do ochrony których Wspólnota ponosi szczególną 
odpowiedzialność z powodu wielkości ich naturalnego zasięgu mieszczącego się 
w obrębie terytorium, o którym mowa w art. 2; te gatunki o  znaczeniu 
priorytetowym są w załączniku II oznaczone gwiazdką *; 
 
i) stan ochrony gatunków oznacza sumę oddziaływań na te gatunki, mogących 
mieć wpływ na ich długofalowe rozmieszczenie i obfitość ich populacji w obrębie 
terytorium, o którym mowa w art. 2. 
 
Stan ochrony gatunków zostanie uznany za „właściwy” jeśli: 
 
– dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych gatunków 
wskazują, że same utrzymują się w skali długoterminowej jako trwały składnik 
swoich siedlisk przyrodniczych; 
– naturalny zasięg gatunków nie zmniejsza się, ani nie ulegnie zmniejszeniu w 
dającej się przewidzieć przyszłości, oraz 
 
– istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby 
utrzymać swoje populacje przez dłuższy czas; 
 
j) teren oznacza geograficznie określony obszar o wyraźnie wyznaczonym 
rozmiarze; 
 
k) teren mający znaczenie dla Wspólnoty oznacza teren, który w regionie lub 
regionach biogeograficznych, do których należy, w znaczący sposób przyczynia 
się do zachowania lub odtworzenia typu siedliska przyrodniczego we właściwym 
stanie ochrony, wymienionego w załączniku I lub gatunku wymienionego w 
załączniku II, a także może się znacząco przyczynić do spójności sieci Natura 
2000, o której mowa w art. 3 i/lub przyczynia się znacząco do zachowania 
różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu lub regionów 
biogeograficznych. 
 
W przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach, terenom 
mającym znaczenie dla Wspólnoty odpowiadają tereny w obrębie naturalnego 
zasięgu takich gatunków, stanowiące fizyczne lub biologiczne czynniki istotne dla 
ich życia lub reprodukcji; 
 
l) specjalny obszar ochrony oznacza teren mające znaczenie dla Wspólnoty 
wyznaczony przez Państwa Członkowskie w drodze ustawy, decyzji 
administracyjnej i/lub umowy, na którym są stosowane konieczne środki ochronne 
w celu zachowania lub odtworzenia, we właściwym stanie ochrony, siedlisk 
przyrodniczych i/lub populacji gatunków, dla których teren został wyznaczony; 
 
m) okaz oznacza każde zwierzę lub roślinę, żywe lub martwe, należące do 
gatunków wymienionych w załącznikach IV i V, dowolną część lub ich pochodną 
oraz inne towary, które wydają się być częściami lub produktami otrzymanymi ze 
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zwierząt lub roślin tych gatunków, według załączonego dokumentu, opakowania, 
oznaczenia lub etykiety, albo na podstawie innych okoliczności; 
 
n)  komitet oznacza komitet ustanowiony zgodnie z art. 20. 
 

Artykuł 2 
 
1. Niniejsza dyrektywa ma na celu przyczynienie się do zapewnienia 
różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory na europejskim terytorium Państw Członkowskich, do którego stosuje 
się Traktat. 
 
2. Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą mają na celu 
zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory, ważnych dla Wspólnoty.  
 
3. Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą uwzględniają wymogi 
gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne. 
 

Ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 
 

Artykuł 3 
 
1. Zostanie stworzona spójna europejska sieć ekologiczna specjalnych 
obszarów ochrony, pod nazwą Natura 2000. Ta sieć, złożona z terenów, na 
których znajdują się typy siedlisk przyrodniczych wymienione w załączniku I i 
siedliska gatunków wymienione w załączniku II, umożliwi zachowanie tych typów 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich 
naturalnym zasięgu lub, w stosownych przypadkach, ich odtworzenie. 
 
Sieć Natura 2000 obejmie specjalne obszary ochrony sklasyfikowane przez 
Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG. 
 
2. Każde Państwo Członkowskie bierze udział w tworzeniu Natury 2000 
proporcjonalnie do występowania na jego terytorium typów siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, o których mowa w ust. 1. W tym celu 
każde Państwo Członkowskie wyznacza, zgodnie z art. 4, tereny stanowiące 
specjalne obszary ochrony przy uwzględnieniu celów określonych w ust. 1. 
 
3. Państwa Członkowskie, w razie potrzeby, podejmują starania w celu 
poprawy ekologicznej spójności Natury 2000 poprzez zachowanie oraz, w 
stosownych przypadkach, rozwinięcie cech krajobrazu o dużym znaczeniu dla 
dzikiej fauny i flory, jak to określono w art. 10. 
 

Artykuł 4 
 
1. Na podstawie kryteriów określonych w załączniku III (etap 1) oraz 
stosownych informacji naukowych każde Państwo Członkowskie proponuje 
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wykaz terenów, wskazując, które typy siedlisk przyrodniczych z załącznika I i 
które gatunki z załącznika II są rodzime w odniesieniu do terytorium, na którym 
tereny się znajdują. W przypadku gatunków zwierząt rozmieszczonych na dużych 
obszarach, te tereny odpowiadają miejscom w obrębie naturalnego zasięgu tych 
gatunków, w których występują fizyczne lub biologiczne czynniki istotne dla ich 
życia i reprodukcji. W przypadku gatunków wodnych, o zasięgu obejmującym duże 
obszary, te tereny zostaną zaproponowane tylko tam, gdzie istnieje dający się 
jednoznacznie określić obszar, na którym występują fizyczne i biologiczne czynniki 
istotne dla ich życia i reprodukcji. W stosownych przypadkach, Państwa 
Członkowskie proponują przyjęcie wykazu terenów w świetle wyników nadzoru, 
określonego w art. 11. 
 
Niniejszy wykaz zostaje przekazany Komisji w ciągu trzech lat od notyfikacji 
niniejszej dyrektywy, wraz z informacją na temat każdego terenu. Taka informacja 
obejmuje mapę terenu, jego nazwę, lokalizację, wielkość oraz dane wynikające z 
zastosowania kryteriów wymienionych w załączniku III (etap I), przedstawione na 
formularzu określonym przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21. 
 
2. Na podstawie kryteriów określonych w załączniku III (etap 2) i w ramach 
zarówno każdego z pięciu regionów biogeograficznych wymienionych w art. 1 lit. c) 
pkt (iii), jak i całego terytorium określonego w art. 2 ust. 1, Komisja, w 
porozumieniu z każdym Państwem Członkowskim, opracowuje projekt 
wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, oparty o wykazy 
poszczególnych Państw Członkowskich, wskazujący te tereny, które utraciły 
jeden lub więcej typów siedlisk przyrodniczych albo jeden lub więcej gatunków o 
znaczeniu priorytetowym. 
 
Państwa Członkowskie, w których tereny, obejmujące jeden lub więcej typów 
siedlisk przyrodniczych albo jeden lub więcej gatunków o znaczeniu priorytetowym 
stanowią więcej niż 5% ich terytorium, mogą, w porozumieniu z Komisją, wystąpić 
o bardziej elastyczne stosowanie kryteriów wymienionych w załączniku III (etap 2) 
przy wyborze wszystkich terenów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących 
się na ich terytorium. 
 
Wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, 
określający te spośród nich, które obejmują jeden lub więcej typów siedlisk 
przyrodniczych albo jeden lub więcej gatunków o znaczeniu priorytetowym, 
zostaje przyjęty przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 21. 
 
3. Wykaz, określony w ust. 2, sporządza się w ciągu sześciu lat od notyfikacji 
niniejszej dyrektywy. 
 
4. Po zatwierdzeniu terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2, zainteresowane Państwa Członkowskie możliwie 
najszybciej, nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczają ten teren jako 
specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania w świetle znaczenia 
tych terenów dla zachowania lub odtworzenia, we właściwym stanie ochrony, typu 
siedliska przyrodniczego wymienionego w załączniku I lub gatunku wymienionego 
w załączniku II, a także do celów spójności Natury 2000 oraz w świetle zagrożenia 
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degradacją lub zniszczeniem, na które narażone są te tereny.  
 
5. Wraz z umieszczeniem terenu w wykazie, określonym w ust. 2 akapit trzeci, 
podlega on przepisom art. 6 ust. 2, 3 i 4.  

 
Artykuł 5 

 
1. W wyjątkowych przypadkach, gdy Komisja stwierdzi, że krajowy wykaz, o 
którym mowa w art. 4 ust. 1 nie wymienia terenu, na którym znajduje się typ 
siedliska przyrodniczego lub gatunek o znaczeniu priorytetowym i na podstawie 
stosownych, wiarygodnych informacji naukowych, a który uważa ona za istotny dla 
zachowania tego typu siedliska przyrodniczego o znaczeniu priorytetowym lub dla 
przetrwania tego gatunku o znaczeniu priorytetowym, zainicjowana zostaje 
dwustronna procedura konsultacji między danym Państwem Członkowskim a 
Komisją, mająca na celu porównanie danych naukowych wykorzystywanych przez 
każde z nich. 
 
2. Jeśli z chwilą zakończenia okresu konsultacji, nieprzekraczającego sześciu 
miesięcy, spór nie zostanie rozwiązany, Komisja przekazuje Radzie wniosek 
odnoszący się do wyboru terenu jako terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty. 
 
3. Rada, stanowiąc jednomyślnie, podejmuje decyzję w ciągu trzech miesięcy 
od daty przedłożenia wniosku. 
 
4. W czasie konsultacji i oczekiwania na decyzję Rady dany teren podlega 
przepisom art. 6 ust. 2. 

 
Artykuł 6 

 
1. Dla specjalnych obszarów ochrony Państwa Członkowskie tworzą konieczne 
środki ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje taka potrzeba, odpowiednie plany 
zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych terenów, bądź zintegrowane 
z innymi planami rozwoju oraz odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub 
umowne, odpowiadające ekologicznym wymaganiom typów siedlisk 
przyrodniczych, wymienionych w załączniku I lub gatunków, wymienionych w 
załączniku II żyjących na tych terenach.  
 
2. Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia 
na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i 
siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla 
których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie może mieć 
znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy. 
 
3. Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub 
konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób 
oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu 
z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej 
oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4, właściwe władze krajowe 
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wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie 
wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po 
uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.  
 
4. Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku 
rozwiązań alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać 
zrealizowane z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego 
interesu publicznego, w tym interesów mających charakter społeczny lub 
gospodarczy, Państwo Członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące 
konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych 
środkach kompensujących Państwo Członkowskie informuje Komisję. 
 
Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały 
przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się 
powołać, to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa 
publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska lub, 
po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych powodów o charakterze zasadniczym 
wynikających z nadrzędnego interesu publicznego. 

 
Artykuł 7 

 
Obowiązki wynikające z art. 6 ust. 2, 3 i 4 niniejszej dyrektywy zastępują wszelkie 
obowiązki wynikające z art. 4 ust. 4 zdanie pierwsze dyrektywy 79/409/EWG w 
odniesieniu do obszarów sklasyfikowanych zgodnie z art. 4 ust. 1 tej dyrektywy lub 
uznanych w podobny sposób na mocy art. 4 ust. 2, poczynając od daty wykonania 
niniejszej dyrektywy albo od daty klasyfikacji lub uznania przez Państwo 
Członkowskie na mocy dyrektywy 79/409/EWG, gdy ta ostatnia data jest 
późniejsza.  
 

Artykuł 8 
 
1. Równolegle z projektami dotyczącymi terenów kwalifikujących się do 
wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony, na których występują typy siedlisk 
przyrodniczych i/lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, Państwa Członkowskie 
przesyłają Komisji, w stosownych przypadkach, swoje preliminarze odnoszące się 
do współfinansowania przez Wspólnotę, uznawanego przez nie za konieczne, aby 
mogły wypełnić swoje obowiązki zgodnie z art. 6 ust. 1. 
 
2. Komisja w porozumieniu z każdym zainteresowanym Państwem 
Członkowskim określa dla terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, w 
odniesieniu do których Państwo Członkowskie ubiega się o współfinansowanie, 
środki konieczne do zachowania lub odtworzenia typów siedlisk przyrodniczych i 
gatunków o znaczeniu priorytetowym występujących na tych terenach we 
właściwym stanie ochrony, a także całkowite koszty tych środków. 
 
3. Komisja w Porozumieniu z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi 
szacuje zakres finansowania, w tym współfinansowania, koniecznego do realizacji 
środków, określonych w ust. 2, między innymi uwzględniając skupienie na 
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terytorium Państwa Członkowskiego typów siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków 
o znaczeniu priorytetowym oraz względnych obciążeń, które pociągają za sobą 
wymagane środki.  
 
4. Zgodnie z oceną, określoną w ust. 2 i 3, biorąc pod uwagę dostępne źródła 
finansowania na mocy właściwych instrumentów Wspólnoty i zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 21, Komisja przyjmuje traktowany priorytetowo ramowy 
program środków dotyczący współfinansowania, które należy podjąć z chwilą, gdy 
teren zostanie wyznaczony na mocy art. 4 ust. 4. 
 
5. Środki, które nie zostały włączone do ramowego programu ze względu na 
brak wystarczających zasobów oraz te włączone do wspomnianego powyżej 
ramowego programu, które jednak nie otrzymały koniecznego współfinansowania, 
lub były tylko częściowo dofinansowane, zostają ponownie rozpatrzone, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 21, w kontekście przeprowadzanego co dwa lata 
przeglądu ramowego programu środków, i mogą, w okresie oczekiwania na taki 
przegląd, zostać odroczone przez Państwa Członkowskie. Ten przegląd 
uwzględnia, w stosownych przypadkach, nową sytuację danego terenu.  
 
6. Na obszarach, gdzie środki zależne od współfinansowania zostały 
odroczone, Państwa Członkowskie powstrzymują się od stosowania nowych 
środków, które mogą spowodować pogorszenie stanu tych obszarów.  

 
Artykuł 9 

 
Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21, okresowo 
dokonuje przeglądu przyczyniania się sieci Natura 2000 do osiągnięcia celów, 
określonych w art. 2 i 3. W tym kontekście może być rozważone zdeklasyfikowanie 
specjalnego obszaru ochrony, tam gdzie jest to uzasadnione naturalnymi 
zmianami stwierdzonymi w wyniku nadzoru przewidzianego w art. 11. 

 
Artykuł 10 

 
Państwa Członkowskie, planując zagospodarowanie terenów i formułując politykę 
rozwoju, w szczególności mając na względzie poprawę ekologicznej spójności 
sieci Natura 2000, dążą tam gdzie uznają to za konieczne, do pobudzania 
zagospodarowywania elementów krajobrazu, które mają duże znaczenie dla 
dzikiej fauny i flory. 
 
Są to elementy, które ze względu na swą liniową lub ciągłą strukturę (takie jak 
rzeki i ich brzegi albo tradycyjne systemy oznaczania granic terenu), bądź pełnioną 
funkcję ostoi (takie jak stawy lub niewielkie lasy) są istotne dla migracji, 
rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej dzikich gatunków. 

 
Artykuł 11 

 
Państwa Członkowskie prowadzą nadzór nad stanem ochrony siedlisk 
przyrodniczych i gatunków, o których mowa w art. 2, ze szczególnym 
uwzględnieniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu 
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priorytetowym. 
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Ochrona gatunków 
 

Artykuł 12 
 
1. Państwa Członkowskie podejmą wymagane środki w celu ustanowienia 
systemu ścisłej ochrony gatunków zwierząt wymienionych w załączniku IV lit. a) w 
ich naturalnym zasięgu, zakazujące: 
 
a) jakichkolwiek form celowego chwytania lub zabijania okazów tych gatunków 
dziko występujących, 
 
b) celowego niepokojenia tych gatunków, w szczególności podczas okresu 
rozrodu, wychowu młodych, snu zimowego i migracji, 
 
c) celowego niszczenia lub wybierania jaj, 
 
d) pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku. 
 
2. W odniesieniu do tych gatunków Państwa Członkowskie wprowadzają zakaz 
przetrzymywania, transportu, sprzedaży lub wymiany oraz oferowania do 
sprzedaży lub wymiany okazów pozyskanych ze stanu dzikiego, z wyjątkiem tych 
pozyskanych legalnie przed wprowadzeniem w życie niniejszej dyrektywy. 
 
3. Zakazy przewidziane w ust. 1 lit. a) i b) i w ust. 2 odnoszą się do wszystkich 
etapów życia tych zwierząt, do których stosuje się niniejszy artykuł. 
 
4. Państwa Członkowskie ustanawiają system monitorowania przypadkowego 
chwytania lub zabijania gatunków zwierząt wymienionych w załączniku IV lit. a). W 
świetle zebranych informacji Państwa Członkowskie podejmują dalsze badania lub 
środki ochronne, wymagane w celu zapewnienia, aby przypadkowe chwytanie i 
zabijanie nie miało znacznego, negatywnego wpływu na te gatunki. 

 
Artykuł 13 

 
1. Państwa Członkowskie podejmują wymagane środki w celu ustanowienia 
systemu ścisłej ochrony gatunków roślin, wymienionych w załączniku IV lit. b), 
zakazujące: 
 
a) celowego zrywania, zbierania, ścinania, wyrywania lub niszczenia roślin tych 
gatunków w ich naturalnym zasięgu, dziko występujących, 
 
b) przetrzymywania, transportu, sprzedaży lub wymiany oraz oferowania do 
sprzedaży lub wymiany okazów tych gatunków pozyskanych ze stanu dzikiego, z 
wyjątkiem okazów pozyskanych legalnie przed wprowadzeniem w życie niniejszej 
dyrektywy. 
 
2. Zakazy określone w ust. 1 lit. a) i b) odnoszą się do wszystkich stadiów 
biologicznego cyklu roślin, do których stosuje się niniejszy artykuł. 
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Artykuł 14 
 
1. Jeśli w świetle nadzoru przewidzianego w art. 11, Państwa Członkowskie 
uznają to za konieczne, podejmują one środki w celu zapewnienia, aby pozyskanie 
ze stanu dzikiego okazów gatunków dzikiej fauny i flory, wymienionych w 
załączniku V, a także ich eksploatacja, było zgodne z ich zachowaniem we 
właściwym stanie ochrony. 
 
2. Tam, gdzie takie środki są uznane za niezbędne, obejmują one kontynuację 
nadzoru przewidzianego w art. 11. Takie środki mogą także obejmować w 
szczególności: 
 
– regulacje dotyczące dostępu do niektórych własności, 
 
– czasowy lub lokalny zakaz pozyskiwania okazów dziko występujących i 
eksploatacji niektórych populacji, 
 
– regulacje dotyczące okresów i/lub metod pozyskiwania okazów, 
 
– stosowanie, gdy okazy są pozyskiwane, zasad polowania i zasad połowu 
ryb, które uwzględniają ochronę takich populacji, 
 
– ustanowienie systemu zezwoleń na pozyskiwanie okazów lub systemu 
limitów, 
 
– regulacje dotyczące nabywania okazów, ich sprzedaży, oferowania do 
sprzedaży, przetrzymywania w celu sprzedaży lub transportu w celu sprzedaży, 
 
– hodowla gatunków zwierząt w niewoli oraz sztuczne rozmnażanie gatunków 
roślin, w ściśle kontrolowanych warunkach, w celu zmniejszenia pozyskiwania 
okazów gatunków dziko występujących, 
 
– ocenę skutków przyjętych środków. 

 
Artykuł 15 

 
W odniesieniu do chwytania lub zabijania gatunków dzikiej fauny, wymienionych 
w załączniku V lit. a) oraz w przypadkach, gdy zgodnie z art. 16 stosowane są 
odstępstwa w zakresie pozyskiwania, chwytania lub zabijania gatunków, 
wymienionych w załączniku IV lit. a), Państwa Członkowskie wprowadzają zakaz 
używania wszelkich środków mogących spowodować lokalny zanik lub poważne 
zaburzenie populacji tych gatunków, w szczególności: 
 
a) używania środków chwytania i zabijania, wymienionych w załączniku VI 
lit. a), 
 
b) wszelkich form chwytania lub zabijania ze środków transportu, określone w 
załączniku VI lit. b). 
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Artykuł 16 
 
1. Pod warunkiem że nie ma zadowalającej alternatywy i że odstępstwo nie jest 
szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków we właściwym stanie 
ochrony, w ich naturalnym zasięgu, Państwa Członkowskie mogą wprowadzić 
odstępstwa od przepisów art. 12, 13, 14 i 15 lit. a) i b): 
 
a) w interesie ochrony dzikiej fauny i flory oraz ochrony siedlisk przyrodniczych, 
 
b) aby zapobiec poważnym szkodom, w szczególności w odniesieniu do upraw, 
zwierząt gospodarskich, lasów, połowów ryb, wód oraz innych rodzajów własności, 
 
c) w interesie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego lub z innych powodów o 
charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w 
tym z powodów o charakterze społecznym lub gospodarczym oraz powodów 
związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, 
 
d) do celów związanych z badaniami i edukacją, z odbudową populacji i 
ponownym wprowadzeniem określonych gatunków oraz dla koniecznych do tych 
celów działań reprodukcyjnych, włączając w to sztuczne rozmnażanie roślin, 
 
e) aby umożliwić, w ściśle nadzorowanych warunkach, w sposób wybiórczy i w 
ograniczonym stopniu, pozyskiwanie lub przetrzymywanie niektórych okazów 
gatunków, wymienionych w załączniku IV, w ograniczonej liczbie określonej przez 
właściwe władze krajowe. 
 
2. Państwa Członkowskie, co dwa lata przesyłają Komisji, w formie ustalonej 
przez komitet, sprawozdanie na temat odstępstw stosowanych na mocy ust. 1. 
Komisja wydaje swoją opinię na temat tych odstępstw w maksymalnym terminie 12 
miesięcy od otrzymania sprawozdania i przedstawia ją komitetowi. 
 
3. W sprawozdaniach podaje się: 
 
a) gatunki, które podlegają odstępstwom i powód odstępstwa, w tym charakter 
zagrożenia, w stosownych przypadkach, wraz z odniesieniem do odrzuconych 
rozwiązań alternatywnych i wykorzystanych danych naukowych, 
 
b) środki, przyrządy lub metody chwytania bądź zabijania gatunków zwierząt, 
na które wydano pozwolenie oraz powody ich wykorzystania, 
 
c) okoliczności wskazujące, kiedy i gdzie dopuszczono takie odstępstwa, 
 
d) organ upoważniony do oświadczania i sprawdzania czy wymagane warunki 
są spełnione oraz decydowania, które środki, przyrządy lub metody mogą być 
stosowane, w jakich granicach i przez jakie jednostki a także, kto ma wykonać 
dane zadanie, 
 
e) stosowane środki nadzoru oraz uzyskane wyniki. 

Informacja 
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Artykuł 17 

 
1. Co sześć lat od daty zakończenia okresu ustanowionego w art. 23, Państwa 
Członkowskie opracowują sprawozdanie na temat wykonania środków podjętych 
na podstawie niniejszej dyrektywy. Takie sprawozdanie obejmuje w szczególności 
informacje dotyczące środków ochrony przewidzianych w art. 6 ust. 1 oraz ocenę 
ich wpływu na stan ochrony typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I i 
gatunków z załącznika II, a także główne wyniki nadzoru, określonego w art. 11. 
Sprawozdanie, w formie ustalonej przez komitet, jest przekazywane Komisji i 
udostępniane społeczeństwu. 
 
2. Komisja przygotowuje zbiorcze sprawozdanie na podstawie sprawozdań, 
określonych w ust. 1. To sprawozdanie zawiera odpowiednią ocenę osiągniętego 
postępu, w szczególności przyczyniania się Natury 2000 do osiągnięcia celów 
ustanowionych w art. 3. Projekt części sprawozdania, obejmujący informacje 
dostarczone przez Państwo Członkowskie jest przekazywany danemu Państwu 
Członkowskiemu do weryfikacji. Po przedłożeniu komitetowi, ostateczna wersja 
sprawozdania zostaje opublikowana przez Komisję, nie później niż w dwa lata po 
otrzymaniu sprawozdań, określonych w ust. 1 i zostaje przekazana Państwom 
Członkowskim, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu. 
 
3. Państwa Członkowskie mogą oznaczyć obszary wyznaczone na mocy 
niniejszej dyrektywy za pomocą ogłoszeń Wspólnoty opracowanych w tym celu 
przez komitet.  
 
 

[…] 
 

Przepisy końcowe 
 

Artykuł 23 
 
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w 
terminie dwóch lat od jej opublikowania. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. 
 
2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa 
Członkowskie. 
 
3. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. 

 
Artykuł 24 

 
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. 
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Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 1992 r. 
 
 
 

W imieniu Rady 
A. MARQUES CUNHA 

Przewodniczący 
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DYREKTYWA RADY 79/409/EWG  
z dnia 2 kwietnia 1979 roku 

w sprawie ochrony dzikich ptaków (79/409/EWG ze zmianami) 
Artykuł 1 

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy ochrony wszystkich gatunków ptaków naturalnie 
występujących w stanie dzikim na europejskim terytorium państw członkowskich, 
do których stosuje się Traktat. Dyrektywą objęto ochronę, gospodarowanie i 
regulowanie liczebności tych gatunków i podano w niej zasady dopuszczalnego ich 
wykorzystania.  
2. Postanowienia dyrektywy stosują się do ptaków, ich jaj, gniazd i siedlisk.  
3. Niniejsza dyrektywa nie odnosi się do Grenlandii.  

Artykuł 2 
Państwa członkowskie podejmą wymagane działania w celu utrzymania populacji 
gatunków, o których mowa w art. 1, na poziomie, odpowiadającym przede 
wszystkim wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym, uwzględniając 
przy tym wymagania ekonomiczne i rekreacyjne, lub dostosowanie populacji tych 
gatunków do tego poziomu. 

Artykuł 3 
1. W świetle wymagań, o których mowa w art. 2, państwa członkowskie podejmą 
niezbędne działania w celu zachowania, utrzymania lub odtworzenia 
dostatecznego zróżnicowania i obszaru siedlisk dla gatunków ptaków, o których 
mowa w art. 1  
2. Zachowanie, utrzymanie i odtworzenie biotopów i siedlisk będzie obejmowało 
przede wszystkim następujące działania:  
(a) tworzenie obszarów chronionych; 
(b) utrzymywanie i zagospodarowywanie zgodnie z wymaganiami ekologicznymi 
siedlisk w strefach 
chronionych i poza nimi;  
(c) odtwarzanie zniszczonych biotopów;  
(d) tworzenie biotopów.  

Artykuł 4 
1. Gatunki wspomniane w załączniku I będą objęte szczególnymi środkami 
ochronnymi, obejmującymi także ich siedliska, mającymi na celu zapewnienie 
przetrwania i rozrodu tych gatunków w ich obszarach występowania.  
W związku z tym, zostaną uwzględnione:  
(a) gatunki zagrożone wyginięciem;  
(b) gatunki podatne na szczególne zmiany w swoich siedliskach;  
(c) gatunki uznane za rzadkie ze względu na niewielkie populacje lub ograniczone 
lokalne rozmieszczenie;  
(d) inne gatunki wymagające specjalnej uwagi ze względu na szczególny charakter 
ich siedlisk.  
Tendencje i zmienność poziomów populacji będą uwzględnione jako tło tej oceny.  
Państwa członkowskie wskażą w szczególności najbardziej odpowiednie terytoria, 
które ze względu na liczebność i wielkość populacji występujących gatunków 
uznają jako obszary szczególnie chronione w celu zachowania tych gatunków, 
uwzględniając wymagania ochrony w geograficznych obszarach mórz i lądów, tam 
gdzie niniejsza dyrektywa ma zastosowanie  
2. Państwa członkowskie podejmą podobne działania w odniesieniu do regularnie 
występujących gatunków wędrownych ptaków, które nie są wymienione w 
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załączniku I, mając na względzie potrzebę ich ochrony w geograficznych 
obszarach mórz i lądów tam, gdzie niniejsza dyrektywa ma zastosowanie w 
odniesieniu do obszarów lęgu, pierzenia i zimowania tych gatunków ptaków oraz 
miejsca zatrzymywania się ich wzdłuż tras wędrówek. W tym celu państwa 
członkowskie zwrócą szczególną uwagę na ochronę obszarów podmokłych, a 
zwłaszcza obszarów tego typu o znaczeniu międzynarodowym.  
3. Państwa członkowskie prześlą Komisji wszelkie odnośne informacje, aby mogła 
ona podjąć odpowiednie działania mające na celu koordynację konieczną do 
zapewnienia, że obszary chronione wymienione w ust. 1 i 2 stanowią spójną 
całość, która spełnia wymagania ochrony wymienionych gatunków w 
geograficznych obszarach mórz i lądów, tam gdzie niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie  
4. W odniesieniu do obszarów chronionych, o których mowa w ust. 1 i 2, państwa 
członkowskie podejmą odpowiednie działania w celu uniknięcia zanieczyszczenia 
lub pogarszania się stanu siedlisk lub jakichkolwiek zaburzeń w ich środowisku, 
wpływających na ptaki, w zakresie, w jakim będzie to miało znaczenie ze względu 
na cele niniejszego artykułu. Państwa członkowskie będą także starały się unikać 
zanieczyszczania lub pogarszania stanu siedlisk położonych poza tymi obszarami 
chronionymi.  

Artykuł 5 
Państwa członkowskie podejmą bez uszczerbku dla art. 7 i 9, niezbędne działania 
w celu stworzenia ogólnego systemu ochrony wszystkich gatunków ptaków, o 
których mowa w art. 1, zabraniając w szczególności:  
(a) umyślnego zabijania lub chwytania tych ptaków jakąkolwiek metodą;  
(b) umyślnego niszczenia lub uszkadzania ich gniazd i jaj lub usuwania tych 
gniazd;  
(c) zbierania jaj tych ptaków w naturalnych siedliskach oraz zatrzymywania jaj, 
nawet jeśli jaja te są puste;  
(d) umyślnego płoszenia tych ptaków, zwłaszcza w okresie lęgowym i 
wyprowadzania młodych, w takim zakresie, w jakim płoszenie to miałoby 
znaczenie ze względu na cele niniejszej dyrektywy;  
(e) przetrzymywania ptaków z gatunków, na które polowanie lub których chwytanie 
jest zabronione. 

Artykuł 6 
1. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 i 3, państwa członkowskie zabronią w 
odniesieniu do wszystkich gatunków ptaków, o których mowa w art. 1, sprzedaży, 
transportu w celu sprzedaży, przetrzymywania w celu sprzedaży i oferowania na 
sprzedaż żywych lub martwych ptaków i jakichkolwiek łatwo rozpoznawalnych ich 
części lub produktów pochodzących z tych ptaków.  
2. Działania, o których mowa w ust. 1, nie będą zabronione w odniesieniu do 
gatunków, wymienionych w załączniku III/1, pod warunkiem, że ptaki zostały zabite 
lub schwytane zgodnie z prawem lub zostały uzyskane w inny zgodny z prawem 
sposób.  
3. Państwa członkowskie mogą w odniesieniu do gatunków wymienionych w 
załączniku III/2 zezwolić na swoim terytorium na działania, o których mowa w ust. 
1, przewidując pewne ograniczenia, pod warunkiem, że ptaki zostały zabite lub 
schwytane zgodnie z prawem lub uzyskane w inny zgodny z prawem sposób.  
Państwa członkowskie chcące wydać takie zezwolenie skonsultują się przede 
wszystkim z Komisją, w celu zbadania wspólnie z nią czy obrót okazami tych 
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gatunków spowoduje lub czy można się spodziewać w sposób uzasadniony, że 
spowoduje zagrożenie dla liczebności populacji, oraz rozmieszczenia 
geograficznego lub tempa rozrodu gatunków w całej Wspólnocie. Gdyby takie 
badanie dowiodło, że planowane zezwolenie spowoduje, wg opinii Komisji, 
zagrożenie lub możliwość zagrożenia któregokolwiek ze wspomnianych gatunków, 
Komisja przekaże zainteresowanemu państwu członkowskiemu umotywowane 
zalecenie zawierające jej sprzeciw, jeżeli chodzi o obrót danym gatunkiem. Gdyby 
Komisja uznała, że takie ryzyko nie występuje, poinformuje o tym odpowiednio 
zainteresowane państwo członkowskie.  
Zalecenie Komisji zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich. 
Państwo członkowskie wydające zezwolenie na mocy niniejszego artykułu będzie 
sprawdzało w regularnych odstępach czasu, czy warunki, na których oparto to 
zezwolenie są nadal spełniane.  
4. Komisja przeprowadzi badania statusu biologicznego gatunków wymienionych 
w załączniku III/3 i wpływu obrotu rynkowego na ten status.  
Przedłoży ona najpóźniej cztery miesiące przed terminem, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 niniejszej dyrektywy, raport oraz swoje propozycje komitetowi, o którym 
mowa w art. 16, w celu podjęcia przez niego decyzji na temat umieszczenia tych 
gatunków w załączniku III/2.  
W oczekiwaniu na tę decyzję państwa członkowskie mogą stosować istniejące 
przepisy krajowe w odniesieniu do tych gatunków, bez uszczerbku dla ust. 3 
niniejszego artykułu. 

Artykuł 7 
1. Ze względu na liczebność populacji, geograficzne rozmieszczenie i tempo 
rozrodu gatunków wymienionych w załączniku II w całej Wspólnocie, na gatunki te 
można polować na mocy prawa krajowego. Państwa członkowskie zapewnią, że 
polowanie na wymienione gatunki nie będzie niweczyło wysiłków podejmowanych 
na rzecz ochrony tych gatunków w obszarze ich występowania.  
2. Na gatunki, o których mowa w załączniku II/1 można polować na geograficznych 
obszarach mórz i lądów, tam gdzie ma zastosowanie niniejsza dyrektywa.  
3. Na ptaki gatunków, o których mowa w załączniku II/2, można polować tylko w 
państwach członkowskich, w których występowanie tych ptaków stwierdzono. 
4. Państwa członkowskie zapewnią, że polowania, łącznie z sokolnictwem, jeśli są 
uprawiane, będą realizowane w praktyce zgodnie z obowiązującymi zaleceniami 
na szczeblu krajowym i będą zgodne z zasadami rozsądnego wykorzystywania i 
ekologicznie zrównoważonej regulacji liczebności populacji odnośnych gatunków 
ptaków oraz że praktyka ta jest zgodna, w odniesieniu do populacji tych gatunków, 
zwłaszcza gatunków wędrownych, z postanowieniami art. 2. Państwa 
członkowskie dopilnują w szczególności, aby nie polowano na gatunki, do których 
mają zastosowanie przepisy łowieckie, w okresie wyprowadzania młodych ani w 
okresie różnych faz rozrodu. Odnośnie gatunków wędrownych, dopilnują one w 
szczególności, aby nie polowano na ptaki tych gatunków, do których mają 
zastosowanie przepisy łowieckie, w okresie rozrodu lub w okresie ich powrotu na 
tereny odchowywania młodych. Państwa członkowskie prześlą Komisji wszelkie 
odnośne informacje na temat praktycznego stosowania ich krajowych przepisów 
łowieckich. 

Artykuł 8 
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1. W odniesieniu do polowania, chwytania lub zabijania ptaków na mocy ustaleń 
niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie zabronią stosowania wszelkich 
urządzeń, sposobów lub metod stosowanych do chwytania lub zabijania ptaków na 
dużą skalę bądź niewybiórczo, lub powodujących lokalne zanikanie gatunków, 
przede wszystkim tych, które są wymienione z załączniku IV pkt. (a).  
2. Ponadto, państwa członkowskie zabronią polowania ze środków transportu i na 
warunkach wspomnianych w załączniku IV(b), z zachowaniem podanych tam 
zastrzeżeń.  

Artykuł 9 
1. Państwa członkowskie mogą stosować derogacje od postanowień art. 5, 6, 7 i 8, 
jeżeli nie ma innego zadawalającego rozwiązania. Derogacje te mogą być 
stosowane z następujących powodów:  
- w interesie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego,  
- w interesie bezpieczeństwa ruchu powietrznego,  
- w celu zapobieżenia poważnym szkodom w plonach, wśród zwierząt 
hodowlanych, w lasach, hodowli ryb i wodach,  
- w celu ochrony flory i fauny,  
- ze względu na potrzeby prac badawczych i nauczanie, oraz konieczne do tego 
ponowne zasiedlanie, reintrodukcję i rozmnażanie,  
- w celu zezwolenia, na warunkach ścisłego nadzoru i na zasadzie wybiórczej, 
chwytania, przetrzymywania lub innego rozważnego wykorzystania niektórych 
ptaków  
w niewielkich ilościach. 
2. Wprowadzając derogację należy określić:  
- gatunki, których derogacja dotyczy,  
- dopuszczone środki, sposoby lub metody chwytania lub zabijania,  
- zagrożenia oraz okoliczności, czas i miejsce, w których te derogacje mogą być 
stosowane,  
- organ władzy posiadający uprawnienia do stwierdzania, czy zostały spełnione 
wymagane warunki i do zdecydowania, jakie środki, sposoby lub metody mogą być 
wykorzystane,  
w jakich granicach i przez kogo,  
- podjęte działania kontrolne.  
3. Każdego roku państwa członkowskie prześlą Komisji raport na temat 
wprowadzania w życie niniejszego artykułu.  
4. Na podstawie informacji dostępnych Komisji, a w szczególności informacji 
przekazanych jej zgodnie z ust. 3, Komisja w każdym czasie zapewni, że 
konsekwencje tych derogacji nie będą niezgodne z zamierzeniami niniejszej 
dyrektywy. Podejmie ona w tym celu odpowiednie kroki.  

Artykuł 10 
1. Państwa członkowskie będą zachęcały do badań i wszelkich prac wymaganych 
jako podstawa do ochrony, gospodarki i wykorzystania populacji wszystkich 
gatunków ptaków, o których mowa  
w art. 1.  
2. Szczególną uwagę należy zwrócić na badania i prace na tematy wymienione w 
załączniku V. Państwa członkowskie prześlą Komisji wszelkie informacje 
konieczne do umożliwienia podjęcia odpowiednich działań mających na celu 
koordynację badań i prac, o których mowa w niniejszym artykule. 

Artykuł 11 
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Państwa członkowskie dopilnują, aby żadne wprowadzenie ptaka gatunku, który 
nie występuje w sposób naturalny w stanie dzikim na europejskim terytorium 
państw członkowskich, nie przynosiło uszczerbku lokalnej florze i faunie. W 
związku z tym skonsultują się one z Komisją. 

Artykuł 12 
1. Państwa członkowskie będą przekazywały Komisji co trzy lata, począwszy od 
daty wygaśnięcia terminu, o którym mowa w art. 18 ust. 1, raport na temat 
wprowadzania w życie krajowych postanowień podjętych na mocy tego artykułu.  
2. Co trzy lata Komisja będzie przygotowywała zbiorczy raport na podstawie 
informacji, o których mowa w ust. 1. Ta część projektu raportu, która obejmuje 
informacje dostarczone przez państwo członkowskie, zostanie przekazana 
organom władzy danego państwa członkowskiego do weryfikacji. Wersja końcowa 
raportu zostanie przekazana państwom członkowskim.  

Artykuł 13 
Zastosowanie działań podjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą nie może 
prowadzić do pogorszenia obecnej sytuacji w odniesieniu do ochrony gatunków 
ptaków, o których mowa w załączniku 1. 

Artykuł 14 
Państwa członkowskie mogą wprowadzić ostrzejsze działania ochronne niż te, 
które przewidziano w niniejszej dyrektywie. 
Artykuł 15 
Zmiany, które są konieczne do dostosowania załączników I-IV do postanowień 
niniejszej dyrektywy do postępu technicznego i naukowego oraz zmiany, o których 
mowa w drugim akapicie art. 6 ust. 4 zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
podaną w art. 17. 

Artykuł 16 
1. W celu wprowadzenia zmian, o których mowa w art. 15 niniejszej dyrektywy, 
niniejszym zostaje utworzony komitet ds. dostosowania do postępu technicznego i 
naukowego (w dalszym ciągu zwany komitetem), składający się z przedstawicieli 
państw członkowskich i któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.  
2. Komitet przedstawi swój regulamin. 

Artykuł 17 
1. W przypadkach, w których ma być przestrzegana procedura podana w 
niniejszym artykule, sprawy będą kierowane do komitetu przez jego 
przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela państwa 
członkowskiego.  
2. Przedstawiciel Komisji przedłoży komitetowi propozycje zmian, które mają być 
wprowadzone. Komitet przedstawi swoją opinię na temat propozycji w terminie 
wyznaczonym przez przewodniczącego, z uwzględnieniem pilności sprawy. 
Komitet będzie działał większością  
54 głosów, przy czym głosy państw członkowskich będą ważone zgodnie z 
postanowieniami art. 148 ust. 2 Traktatu. Przewodniczący nie głosuje.  
3 (a) Komisja zaakceptuje przewidziane zmiany jeżeli są one zgodne z opinią 
komitetu.  
(b) Jeżeli przewidziane zmiany nie są zgodne z opinią komitetu lub jeśli nie 
przedstawiono żadnej opinii, Komisja niezwłocznie przedłoży Radzie propozycję 
dotyczącą zmian, które mają być zaakceptowane. Rada podejmie decyzję 
działając większością kwalifikowaną.  
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(c) Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od przedłożenia jej propozycji Rada nie 
podejmie decyzji, proponowane zmiany zostaną przyjęte przez Komisję. 

Artykuł 18 
1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie ustawy i inne akty normatywne oraz 
decyzje administracyjne konieczne do spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy w 
ciągu dwóch lat od jej notyfikowania . Państwa członkowskie niezwłocznie 
poinformują Komisję o podjętych działaniach.  
2. Państwa członkowskie przedstawią Komisji teksty głównych postanowień prawa 
krajowego, które przyjmą w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 19 
Niniejsza dyrektywa jest adresowana do państw członkowskich. 
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 kwietnia 1979 roku.  

W imieniu Rady 
Przewodniczący 

J. FRANÇOIS-PONCE  

 


