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ednym z podstawowych celów istnienia Fundacji Batorego jest wsparcie
dla inicjatyw, mieszczących się w ramach
pojęcia społeczeństwa obywatelskiego.
W ramach tego przedsięwzięcia jednym
z projektów organizacji jest wsparcie ﬁnansowe istniejących lub zainicjowanie
nowych inicjatyw społecznych, które będą
kontrolować ośrodki władzy publicznej
i instytucje zaufania publicznego oraz
interweniować w przypadku wykrycia
nieprawidłowości. W „starych” demokracjach taką funkcje pełnią wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, tzw.
watchdog organizations. W Polsce takich
organizacji jest stosunkowo niewiele. Dlatego Fundacja Batorego ogłosiła konkurs
dotacyjny, którego głównym celem jest
zwiększenie liczby i zakresu działania
organizacji „strażniczych”. Działania
dotowane przez Fundacje mają polegać
na pozyskaniu i ujawnianiu informacji na
temat złego, nieuwzględniającego interesu
społecznego, funkcjonowania lokalnych lub
centralnych instytucji życia publicznego
oraz podjęciu działań na rzecz eliminacji
niewłaściwych praktyk, poprawy prawa lub
zmiany polityki danej instytucji.
Jednym z obszarów działania organizacji strażniczych jest ochrona środowiska.
Ze względu na ochronę walorów przyrodniczych województwa lubelskiego Towarzystwo dla Natury i Człowieka podjęło inicjatywę, mającą na celu stałe monitorowanie
inwestycji mogących negatywnie wpływać
na obszary o najwyższych walorach przyrodniczych. Niewątpliwie należą do nich
doliny rzeczne: Wisły, Wieprza, Bugu i ich

dopływów. Jednocześnie region lubelski
jako jeden z najbiedniejszych terenów Polski podlega silnym dążeniom do podniesienia stopnia rozwoju gospodarczego i podniesienia ilości inwestycji. W odniesieniu
do dolin rzecznych pojawiają się naciski
na regulację koryt rzecznych dla ochrony
przed powodziami oraz przeznaczania teras
zalewowych pod zabudowę mieszkalną lub
letniskową. W tej sytuacji organy samorządowe, jak i administracja gospodarki
wodnej (Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie), podlegają silnej presji wpływającej na
podejmowane inicjatywy i decyzje. W warunkach takich nacisków rozstrzygnięcia,
a także procesy decyzyjne, nierzadko nie
uwzględniają przewidzianych przepisami
(Kodeks Postępowania Administracyjnego,
Prawo Ochrony Środowiska i in.) standardów jawności, udziału społecznego oraz
względów ochrony przyrody. Bardzo dużo
kontrowersyjnych proceduralnie i merytorycznie decyzji związanych jest z gospodarka wodną, w szczególności z pracami
regulacyjnymi i udrażniającymi w korytach
rzek. W latach 2000–2004 powstało wiele
sytuacji konﬂiktowych spowodowanych wykonywaniem na rzekach, w szczególności
w dolinie Wieprza, prac, które środowiska
akademickich przyrodników oraz wędkarzy
określały jako dewastacja. Bardzo często
instytucje i organizacje zainteresowane
dowiadywały się o wykonywanych pracach po fakcie, często z prasy lokalnej. Od
2003 r. Towarzystwo wraz z organizacjami
współpracującymi (Klub Wędkujących In-

ternautów, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne) prowadzi działania na rzecz
uruchomienia mechanizmów konsultacji
i otwartości planowania w gospodarowaniu
rzekami w regionie. O potrzebie monitorowanie działań instytucji gospodarki wodnej
świadczą ponadto doświadczenia organizacji takich jak Klub Gaja i Towarzystwo na
rzecz Ziemi. Działania prowadzone przez
te organizacje wykazały, że wiele decyzji
podejmowanych było sprzecznie z prawem,
czego skutkiem były m.in. wnioski do prokuratury. Istnieje prawdopodobieństwo, że
podobnie może się przedstawiać sytuacja
w województwie lubelskim.
W ramach projektu Towarzystwo planuje
dotrzeć lub rozszerzyć współpracę z osobami lub organizacjami zaangażowanymi
w ochronę terenów cennych pod względem
przyrodniczym. Są wśród nich organizacje
ekologiczne, ale także koła wędkarskie,
grupy młodzieżowe i inne. Często jednak
brak im wiedzy i doświadczenia z zakresu
przepisów prawa, kontaktów z urzędnikami. Dla wzmocnienia ich zdolności „strażniczych” właściwe wydaje się zapewnienie
im kontaktu z doświadczonymi praktykami i odpowiednie przeszkolenie, a także
możliwość wzajemnego kontaktu, wymiany
informacji i doświadczeń. Ponadto Towarzystwo planuje ułatwić dotarcie do informacji dotyczących planowanych inwestycji.
Planowane jest utworzenie internetowej
bazy i aktywnej dystrybucji wybranych
informacji do zainteresowanych.
SEBASTIAN TRUSZ
WSPÓŁPRACA: KRZYSZTOF GORCZYCA

Jak prawo może pomóc w obronie rzek?
Regulacje prawne, które możemy zastosować w przypadku niszczenia środowiska,
są tak rozległe, że często nie wiadomo, na
jakich przepisach prawnych powinniśmy
się oprzeć.
Na wstępie należy zaznaczyć, iż Prawo ochrony środowiska należy do jednych z najtrudniejszych działów polskiego prawa. Jednocześnie
podkreślenia wymaga fakt, że w niczym ono nie
ustępuje regulacjom unijnym w tym zakresie.
Ochrona środowiska wodnego zajmuje czołowe miejsce w polskim prawie ochrony środowiska. Wynika to m. in. z problemu deﬁcytu
wód w Polsce, a także z faktu, że zachowały się
w naszym kraju obszary naturalne niespotykane
już w Europie Zachodniej.
Wody podlegają ochronie niezależnie od
tego, czyją są własnością. Istotne jest to, iż nie
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może stanowić usprawiedliwienia dla niszczenia
środowiska fakt, że działa się zgodnie z decyzją
wydaną przez kompetentny organ.
Szczególnie istotna jest zasada najlepszej dostępnej techniki. Oznacza ona, że przedsiębiorca
musi stosować najlepsze urządzenie zabezpieczające, co dotyczy zarówno technologii i metod prowadzonej działalności, jak i najbardziej
efektywnej techniki.
Naruszenie przepisów ochrony środowiska rodzi oczywiście odpowiedzialność. W grę wchodzić może odpowiedzialność cywilna, karna lub
administracyjna. Poniesienie jednego rodzaju
odpowiedzialności nie uwalnia od innych rodzajów odpowiedzialności. Odpowiedzialność
cywilna w tym opracowaniu nas nie interesuje,
przejdźmy zatem do odpowiedzialności karnej.
Kodeks karny zawiera cały rozdział poświęcony
przestępstwom przeciwko środowisku. I tak:

Art. 181.

§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na
terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta, powodując istotną
szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten,
kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo
uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające
pod ochroną gatunkową, powodując istotną
szkodę.

Art. 187.

§ 1. Kto niszczy, poważnie uszkadza lub
istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą praw-
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nie chronionego terenu lub obiektu, powodując
istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
Jednak podstawowym narzędziem dla ochrony środowiska jest postępowanie administracyjne, które z założenia ma mieć charakter
zapobiegający zniszczeniom w środowisku.
Zatem co można zrobić, gdy jest się świadkiem
niszczenia przyrody? Jest cały szereg organów
i instytucji powołanych do czuwania nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska.
Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak zawiadomienie wojewódzkiej inspekcji ochrony
środowiska, która może nakazać wstrzymanie
działalności powodującej zagrożenie zniszczenia środowiska.
Szerokie uprawnienia posiadają także
organizacje ekologiczne. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że:
Art. 31. § 1. Organizacja społeczna może
w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
1) wszczęcia postępowania,
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami
statutowymi tej organizacji i gdy przemawia
za tym interes społeczny.
§ 3. Organizacja społeczna uczestniczy
w postępowaniu na prawach strony.
Dlatego także warto przewidzieć powiadomienie o każdym zaobserwowanym przez nas
niszczeniu środowiska lokalnych organizacji
ekologicznych. Nawet gdy nie jesteśmy ze
względów prawnych stroną postępowania,
w sytuacji zauważenia niszczenia przyrody
powinniśmy zawiadomić wojewódzkie inspekcje ochrony środowiska oraz organizacje
ekologiczne.
Poniżej pragnę przedstawić przygotowane
przez Klub Gaja wybrane fragmenty ustawy
o ochronie przyrody wraz z komentarzem,
które mogą dopomóc w obronie rzek przed
nieuzasadnioną dewastacją. Pomocne w ratowaniu rzek mogą być także:
- ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr
207 poz. 2016);
- ustawa Prawo wodne z dn. 11 października
2001 r. (Dz. U. 2001 r. Nr 115 poz. 1229);
- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie z dn. 20 grudnia
1996 r. (Dz. U. 1997 r., Nr 21, poz. 111).
Więcej o prawnych regulacjach, które można
wykorzystać do ochrony rzek, znaleźć można
na stronie:
http://www.klubgaja.pl
Poniżej prezentujemy wyciąg z przepisów
ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia
2004 r. Dz. U. Nr 92 poz 880. W celu uzyskania bliższych informacji niezbędne jest się-
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Symboliczny pogrzeb pomorskich rzek
gnięcie do ustawy oraz aktów wykonawczych
– rozporządzeń.
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.15 ustawy określa szczegółowo zakazy
obowiązujące na terenie parków narodowych
oraz w rezerwatach przyrody. Oto niektóre
z nich:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem
obiektów i urządzeń służących celom parku
narodowego albo rezerwatu przyrody;
2) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach
ochronnych;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego
uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego
uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz
zasobów, tworów i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji
rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie przyrody;
22) wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbę terenu.
Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi
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i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej
niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała
przyroda oraz walory krajobrazowe.

POUCZENIE

Nadzór nad parkami narodowymi sprawuje minister właściwy do spraw ochrony
środowiska.
Zgodnie z treścią art. 94 ustawy zadania
wojewody w zakresie ochrony przyrody na
terenie parku narodowego wykonuje dyrektor
tego parku. Zadania związane z ochroną przyrody, badaniami naukowymi i działalnością
edukacyjną, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń na terenie parku wykonuje Służba
Parku Narodowego (art. 103 ustawy).
Odpowiednie zastosowanie mają przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego.
Rezerwat przyrody obejmuje obszary
zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska
przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory
i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub
walorami krajobrazowymi (art. 13 ustawy).
Uznanie za rezerwat przyrody obszarów,
następuje w drodze rozporządzenia wojewody.

POUCZENIE

Nadzór nad rezerwatem sprawuje właściwy miejscowo wojewoda, organem nad nim
nadrzędnym jest minister właściwy do spraw
ochrony środowiska, do niego przysługuje skarga na czynności wykonywane przez wojewodę.
Skarga wnoszona za jego pośrednictwem. Odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu
postępowania administracyjnego.
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Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych
wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na obszarach graniczących z parkiem
krajobrazowym może być wyznaczona otulina
(art. 16 ustawy).
Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze
rozporządzenia wojewody.
Art. 17 określa, jakie zakazy mogą być wprowadzone na terenie parku. Dotyczą one między
innymi zakazu:
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej
lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej,
gospodarce wodnej lub rybackiej;
9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;
12) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;

POUCZENIE

Zgodnie z treścią art. 105 ustawy parkiem
krajobrazowym kieruje dyrektor parku.
Organem nadzoru nad dyrektorem parku jest
właściwy miejscowo wojewoda, do niego przysługuje skarga na czynności dokonywane przez
dyrektora, wnoszona za jego pośrednictwem.
Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie
do ministra właściwego do spraw środowiska,
wnoszona za pośrednictwem wojewody.
Odpowiednie zastosowanie mają przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego.
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje
tereny chronione ze względu na wyróżniający
się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach,
wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy
ekologicznych.
Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody.
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Jeżeli wojewoda nie wyznaczył obszaru chronionego krajobrazu, obszar ten może być wyznaczony przez radę gminy w drodze uchwały.
Na obszarze chronionego krajobrazu mogą
być wprowadzone zakazy dotyczące w szczególności:
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników
wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej;

POUCZENIE

Nad obszarem chronionego krajobrazu utworzonego przez wojewodę, nadzór sprawuje tenże
wojewoda. Nad obszarem chronionego krajobrazu utworzonego przez radę gminy, nadzór
sprawuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Skargę na czynności wojewody wnosi się do
ministra właściwego do spraw ochrony środowiska za pośrednictwem wojewody. Skargę
na czynności wójta, burmistrza, prezydenta
miasta, wnosi się do właściwego miejscowo
wojewody za pośrednictwem organu, na który
wnosi się skargę.
Odpowiednie zastosowanie mają przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego.
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków;
2) specjalne obszary ochrony siedlisk.
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 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.
Wojewoda koordynuje funkcjonowanie
obszarów Natura 2000 na obszarze swojego
działania.
Zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć
negatywnie na gatunki, dla których ochrony
został wyznaczony obszar Natura 2000.
Art. 34. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego,
w tym wymogi o charakterze społecznym lub
gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda,
a na obszarach morskich dyrektor właściwego
urzędu morskiego, może zezwolić na realizację
planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć
negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz
gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony
został wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej
niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura
2000, z zastrzeżeniem ust. 2.
Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje
siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie, o którym mowa, może zostać
udzielone wyłącznie w celu:
1) ochrony zdrowia i życia ludzi;
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;
3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego;
4) wynikającym z koniecznych wymogów
nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu
opinii Komisji Europejskiej.

POUCZENIE

W sytuacji, gdy zostaną podjęte działania
mogące w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć
negatywnie na gatunki, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000, należy złożyć zawiadomienie o ww. naruszeniach. Wojewoda jest
obowiązany z ustawy wydać nakaz natychmiastowego wstrzymania się i podjęcia w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu
przywrócenia poprzedniego stanu obszaru, jego
części lub chronionych na nim gatunków (art.
37 ustawy o ochronie przyrody). W przypadku
niewydania nakazu wstrzymania ww. działań
przez właściwego miejscowo wojewodę, przysługuje skarga do ministra właściwego do spraw
ochrony środowiska. Skargę do ministra wnosi
się za pośrednictwem wojewody.
W sytuacji, gdy zostanie wydane przez właściwego miejscowo wojewodę zezwolenie naruszające art. 34.2 lub inna decyzja naruszająca
przepisy ustawy o ochronie przyrody przysługuje
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skarga do ministra właściwego do spraw ochrony środowiska za pośrednictwem właściwego
miejscowo wojewody.
Odpowiednie zastosowanie mają przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego.
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi
są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu
na ich walory widokowe lub estetyczne (art.
43 ustawy).
Zgodnie z treścią art. 44 ustęp 1 ustanowienie
pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze
rozporządzenia wojewody albo uchwały rady
gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form
ochrony przyrody.
Dokładną treść zakazów określa art. 45.
Zabrania on w szczególności:
– niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
obiektu lub obszaru;
– wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych;
– dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej,
wodnej lub rybackiej;
– likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

POUCZENIE

Jeżeli ktokolwiek dopuści się naruszenia
zakazów określonych w art. 45 ustawy o naruszeniu, należy zawiadomić organ, który ustanowił tę formę przyrody. Szczegóły dalszego
postępowania określają przepisy ustawy oraz
kodeks postępowania administracyjnego.
Przez pomnik przyrody rozumiemy pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej
lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa,
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła,
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy
narzutowe oraz jaskinie (art.40 ustawy).
Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do
wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym
i dydaktycznym, miejsca występowania formacji
geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub
tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska
podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty
eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk
powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca
występowania kopalnych szczątków roślin lub
zwierząt (art. 41 ustawy).

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na
ochronę pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie
skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje
oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania (art.42 ustawy).
Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie
przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko
występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz
ich siedlisk, gatunków rzadko występujących,
endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych,
a także zachowanie różnorodności gatunkowej
i genetycznej. W celu ochrony ostoi i stanowisk
roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową
lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową
mogą być ustalane strefy ochrony.
Zgodnie z treścią art. 48 minister właściwy
do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi,
w drodze rozporządzenia, w szczególności :
1) gatunki dziko występujących roślin i grzybów (Dz. U. z 2004 r. Nr 168 poz. 1764 i Dz.
U. z 2004 r. Nr 168 poz. 1765):
2) zakazy właściwe dla poszczególnych
gatunków lub grup gatunków roślin i grzybów, wybrane spośród zakazów i odstępstwa
od zakazów,
3) gatunki dziko występujących zwierząt
(Dz. U. z 2004 r. Nr 220 poz. 2237),
a) zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających
ochrony czynnej,
b) zwierząt objętych ochroną częściową,
c) zwierząt objętych ochroną częściową,
które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby
ich pozyskiwania,
d) ptaków, które mogą być sprzedawane,
transportowane i przetrzymywane w celach
handlowych, jeżeli zostały legalnie upolowane, zwierząt wymagających ustalenia stref
ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego
przebywania.
W stosunku do dziko występujących roślin
i grzybów objętych ochroną gatunkową mogą
być wprowadzone zakazy dotyczące w szczególności:
1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych,
stosowania środków chemicznych, niszczenia
ściółki leśnej i gleby w ostojach.
W stosunku do dziko występujących roślin
i grzybów objętych ochroną gatunkową mogą
być wprowadzone odstępstwa od zakazów,
o których mowa w ust. 1, dotyczące w szczególności:
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1) wykonywania czynności związanych
z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac
uniemożliwia przestrzeganie zakazów;
usuwania roślin oraz grzybów niszczących
materiały lub obiekty budowlane.
W stosunku do dziko występujących zwierząt
objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone odstępstwa od zakazów, o których
mowa w ust. 1, dotyczące zwłaszcza:
1) usuwania od dnia 16 października do
końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
usuwania od dnia 16 października do końca
lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych
i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy
bezpieczeństwa lub sanitarne.
Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt
i grzybów w lasach wydaje się w porozumieniu
z właścicielem lub zarządcą lasu.
Wojewoda może ustalać i likwidować w drodze decyzji administracyjnej:
1) strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roślin
objętych ochroną gatunkową;
2) strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu
i regularnego przebywania zwierząt objętych
ochroną gatunkową, strefy ochrony ostoi oraz
stanowisk grzybów objętych ochroną gatunkową.

POUCZENIE

Jeżeli ktokolwiek dopuści się naruszenia
zakazów określonych w ustawie o naruszeniu,
należy zawiadomić organ, który ustanowił strefę ochronną. Od decyzji wojewody przysługuje
skarga do ministra właściwego do spraw ochrony środowiska, wnoszona za pośrednictwem
wojewody (art. 91 ustawy w związku z art.
127 kpa.).
Szczegóły dalszego postępowania określają
przepisy ustawy oraz kodeks postępowania
administracyjnego.
Zgodnie z treścią art. 82 ustawy prace ziemne
oraz inne prace związane z wykorzystaniem
sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej
drzew lub krzewów na terenach zieleni lub
zadrzewieniach, powinny być wykonywane
w sposób najmniej szkodzący drzewom lub
krzewom.
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem art.
83 ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
na wniosek posiadacza nieruchomości. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Wydanie zezwolenia może być uzależnione
od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce
wskazane przez wydającego zezwolenie albo
zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami,
w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych
drzew lub krzewów.
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Zgodnie z treścią art. 88 wójt, burmistrz albo
prezydent miasta wymierza administracyjną
karę pieniężną za:
1) 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;
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
3) zniszczenie spowodowane niewłaściwą
pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew
lub krzewów.
Jeżeli ktokolwiek dopuści się naruszenia
przepisów określonych w ustawie, o naruszeniu należy zawiadomić wójta, burmistrza,
prezydenta miasta, który zobowiązany jest
podjąć działania majce na celu przeciwdziałanie naruszeniom.
Od decyzji w sprawach indywidualnych
wydanych przez wójta, burmistrza, prezydenta
miasta dotyczących zezwolenia na wycięcie drzew, niewydania takiego zezwolenia,
wymierzenia kary administracyjnej przysługuje skarga do właściwego miejscowo
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
(na podstawie art. 39 ustawy o samorządzie
gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
wnoszona za pośrednictwem organu, który
wydał zaskarżoną decyzję.
Od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta
miasta we wszystkich pozostałych sprawach
przysługuje skarga do właściwego miejscowo
wojewody wnoszona za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.
Od decyzji wojewody przysługuje skarga
do ministra właściwego do spraw ochrony
środowiska wnoszona za pośrednictwem
wojewody (art. 91 ustawy w związku z art.
127 kpa).

fot. www.klubgaja.pl

POUCZENIE

Regulacja rzeki Białej w Bielsko- Białej
Szczegóły dalszego postępowania określają
przepisy ustawy oraz kodeks postępowania
administracyjnego.
Ponadto prowadzenie robót polegających na
regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych
zmieniających stosunki wodne – na terenach
o szczególnych wartościach przyrodniczych,
zwłaszcza na terenach, na których znajdują się
skupienia roślinności o szczególnej wartości
z punktu widzenia przyrodniczego, terenach
o walorach krajobrazowych i ekologicznych,
terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk,
zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji
ryb i innych organizmów wodnych, następuje
na podstawie decyzji wojewody, który ustala
warunki prowadzenia robót (art. 118 ustawy).
Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem
pozwolenia na budowę na podstawie rozdziału

4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41).
Zabrania się wznoszenia w pobliżu morza,
jezior i innych zbiorników wodnych, rzek
i kanałów obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i dziko
występującym zwierzętom dostęp do wody,
z wyjątkiem obiektów służących turystyce
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej oraz
związanych z bezpieczeństwem powszechnym
i obronnością kraju (art. 119 ustawy).
Autorami tekstu są Kancelaria Radcy
Prawnego Adama Rakszawskiego oraz Paweł Grzybowski z Klubu Gaja.
* Zamieszczony tekst jest obszernym fragmentem artykułu opublikowanego w „Wisła Fax”.
Biuletynie Ogólnopolskiej Kampanii „Teraz
Wisła” nr 39.

Pod lupą organizacji strażniczych...
Dokumenty...

Udział w postępowaniach administracyjnych,
kontrolowanie działalności instytucji to jedne
z coraz częściej używanych metod działalności
polskich organizacji ekologicznych. W ostatnich
latach kilkukrotnie wybuchały w mediach burze
na temat tzw. ekoterrorystów, którzy notorycznie
blokowali powstawanie setek społecznie użytecznych przedsięwzięć szantażując biednych
inwestorów żądaniami łapówek. Media nagłośniły
kilka przykładów. Większość z nich to nikomu
bliżej nieznane szemrane organizacje nieprowadzące szerszej działalności, a skupiające się na
wykorzystywaniu luk prawnych. Tych kilka czarnych owiec położyło cień na całość ruchu eko-
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logicznego. Nastrój wojny z „ekoterroryzmem”
ułatwił wprowadzenie daleko idących uproszczeń
w procedurach lokalizacyjnych. Bo skoro ekolodzy biorą łapówki to należy ograniczyć ich
uprawnienia. Tymczasem wykrytych przypadków
wymuszania haraczy przez pseudoekologów można policzyć na palcach jednej ręki. Przypadków
udowodnionej korupcji wśród urzędników są
pełne codzienne wydania gazet. Lub czasopism.
Zapomina się również o tym, że skuteczny szantaż, a więc długotrwałe zablokowanie inwestycji
przez protest w postępowaniu administracyjnym
możliwe jest w praktyce właściwie tylko wtedy,
gdy inwestor postępuje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, na przykład z normami ocen

oddziaływania na środowisko. Gdyby inwestorzy
nie chcieli omijać przepisów, nie łamali norm środowiskowych, respektowali interes społeczności
lokalnych, żadni ekoszantażyści nie mieliby punktu zaczepienia. A praktyka pokazuje, że nadużyć
i nieprawidłowości nie ubywa. Zatem śledzenie
procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych
jest i długo jeszcze będzie ważnym zadaniem
organizacji ekologicznych.
Poniżej kilka przykładów działań „strażniczych” prowadzonych w ostatnim roku przez
polskie organizacje ekologiczne. Federacja
Zielonych Gaja Szczecin przeprowadziła
monitoring działań Ministerstwa Środowiska
oraz Lasów Państwowych związanych z za-
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rządzaniem lasami na przykładzie Puszczy
Białowieskiej.
Przeprowadzona została analiza dokumentów
z lat 1998 - 2004 pozyskanych z Ministerstwa
Środowiska, Podlaskiego Konserwatora Przyrody
oraz nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Badania
zostały przeprowadzone po raz pierwszy. Ukazują
one rzeczywisty sposób zarządzania Puszczą Białowieską. Dowodzą, że w ostatnich latach łącznie
w rezerwatach przyrody Puszczy pozyskuje się
więcej drewna niż przewidują to roczne etaty
(planowane poziomy pozyskania drewna).
W ramach działań powstał raport: „Puszcza
Białowieska. O zarządzaniu ostatnim lasem naturalnym Europy w latach 1998 - 2004.”
Jednym z działań podjętych przez szczecińską
Federację Zielonych było wniesienie bezprecedensowego pozwu przeciwko Skarbowi Państwa
w sądzie cywilnym o odszkodowanie za niezgodne z prawem wycięcie ponad stuletnich dębów
w streﬁe nadgarnicznej. Sprawa zakończyła się
zwycięstwem ekologów.
Strona kampanii: http://www.gajanet.pl
Raport do ściągnięcia w wersji PDF: http://
www.gajanet.pl/IMG/pdf/raport.pdf
Towarzystwo na rzecz Ziemi zbadało regulacji cieków wodnych i ocenę wykorzystania
pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego
na środowisko przyrodnicze i bezpieczeństwo
powodziowe.
Efeketm pracy stowarzyszenia jest raport pt.
„Ocena wybranych robót hydrotechnicznych ﬁnansowanych z pożyczki Europejskiego Banku
Inwestycyjnego”. Publikacja została wydana
w ramach projektu „Monitoringu regulacji cieków wodnych i oceny wpływu pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na środowisko
przyrodnicze i bezpieczeństwo powodziowe”
powstała przy współudziale CEE Bankwatch
Network/Polskiej Zielonej Sieci.

Raport znajduje się na stronie: www.zielonasiec.pl/pliki/publikacja/18_publikacja_tnz_pzs.
pdf
Klub Gaja zbadało regulacje cieków wodnych w województwie śląskim i małopolskim
pod kątem zgodności procedur administracyjnych
z polskim prawodawstwem oraz dyrektywami
europejskimi. Efektem było m.in. kilka wniosków
do prokuratury.
Również Towarzystwo dla Natury i Człowieka
w swojej działalności używa narzędzi prawnych
w sprawach inwestycji takich jak planowane
lotnisko w Świdniku, składowanie odpadów
z elektrowni w Lasach Kozłowieckich, czy monitorowanie prac udrożnieniowych na rzekach.

Pieniądze

Śledzeniu przez organizacje strażnicze podlegają przeważnie decyzje administracyjne:
lokalizacje inwestycji, pozwolenia na roboty
itp. Często jednak szkodliwe (lub wręcz przeciwnie) dla środowiska działania uzależnione
są od źródeł ﬁnansowania. Środki te coraz częściej pochodzą z międzynarodowych instytucji
ﬁnansowych i programów pomocowych Unii
Europejskiej. Organizacje ekologiczne starają
się przyglądać procedurom przyznawania tych
środków i wykorzystywać mechanizmy społecznej kontroli.
Międzynarodową organizacją wyspecjalizowaną w analizowaniu przeznaczenia środków
pochodzących od międzynarodowych instytucji
ﬁnansowych, takich jak Bank Światowy czy
Europejski Bank Inwestycyjny jest sieć CEE
Bankwatch Network. Polskim członkiem tej federacji jest Polska Zielona Sieć.
www.bankwatch.org (strona w jęz. angielskim),
po polsku www.bankwatch.zielonasiec.pl
Dla tych, którzy chcieliby przyłączyć się do
zapobiegania przeznaczaniu publicznych, mię-

dzynarodowych pieniędzy na antyekologiczne
inwestycje propozycje prostych działań znajdują
się na stronie: active.bankwatch.org
Coraz ważniejszym źródłem ﬁnansowania
inwestycji są fundusze unijne. Dla współpracy na rzecz wpływania na „zazielenianie” tego
strumienia pieniędzy grupa polskich organizacji
ekologicznych powołała koalicje polskich POE
na rzecz funduszy unijnych.
www.koalicjafs.org.pl
Działania na rzecz społecznej kontroli wydatkowania krajowych funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska prowadzi Polska
Zielona Sieć. Na stronie www.wfos.info/raport
lub www.zielonasiec.pl przeczytać można m.in.
raport „Zazielenić fundusze – społeczny monitoring funduszy ochrony środowiska”, w którym
podsumowane są badania dotyczące realizacji
zobowiązań przez wojewódzkie i Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej co do m.in. udziału przedstawicieli
organizacji ekologicznych w radach nadzorczych. Lektura raportu pokazuje na przykład
do jakiej gimnastyki musiały się uciekać władze
niektórych województw, żeby umieścić jeszcze
jednego partyjnego aktywistę na stanowisku. Po
opublikowaniu raportu Zielonej Sieci udało się
przekonać posłów, aby przy okazji nowelizacji
Prawa Ochrony Środowiska zmienili na bardziej
klarowne zasady powoływania przedstawicieli
organizacji.
Na stronie znajdują się m.in. informacje o reprezentacji organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących i sterujących (w województwie lubelskim jednym członków komitetu
monitorującego jest reprezentant TdNiCz) czy
konsultacjach dokumentów strategicznych.
SEBASTIAN TRUSZ

Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest bardzo ważnym
elementem procedury wydawania decyzji na realizację wielu przedsięwzięć. Procedura OOŚ jest instrumentem pomocniczym dla organu wydającego decyzje.
Dzięki OOŚ organ uzyskuje wiedzę o potencjalnych skutkach przedsięwzięcia
dla środowiska. W założeniu procedura OOŚ ma powodować, że przy wydawaniu zgody na realizację inwestycji uwarunkowania środowiskowe są brane
pod uwagę na równi z uwarunkowaniami ekonomicznymi i społecznymi.
Co to jest OOŚ?

W zasadzie na całym świecie jednym z elementów prawa ochrony środowiska jest procedura oceny oddziaływania na środowisko. Po raz
pierwszy została uregulowana przez ustawodawstwo USA w 1970 r. Ponadto była promowana na
Konferencji ONZ w Sztokholmie w 1972 r. i w
Deklaracji z Rio de Janeiro z 1992 r. Obecnie

regulacje dotyczące OOŚ są także przedmiotem
prawa międzynarodowego (Konwencja z Espoo)
i prawa ponadnarodowego (dyrektywy Unii Europejskiej).
Rola OOŚ polega na tym, że jest ona podstawowym instrumentem prewencyjnym w prawie
ochrony środowiska, tzn. ma na celu zapobieganie
powstawaniu przedsięwzięć szkodliwych dla śro-
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dowiska. Ważne jest również to, że w stosunku
do planowanej działalności OOŚ rozpoznaje,
czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie negatywnie wpływać na środowisko. OOŚ wskazuje
również sposoby na ograniczenie szkodliwości
inwestycji. Zatem w ramach OOŚ następuje zebranie, usystematyzowanie i dostarczenie informacji o konsekwencjach dla środowiska danego
przedsięwzięcia wszystkim zainteresowanym:
zarówno organom podejmującym decyzje, jak
również organom opiniującym i uzgadniającym,
a także społeczeństwu.
Właściwie wykonana OOŚ rozpatruje wiele różnorodnych oddziaływań na środowisko.
Ocenie podlegają oddziaływania na środowisko
przyrodnicze, dobra kultury, krajobraz, a także
coraz częściej na społeczność lokalną: wpływ na
zdrowie i warunki życia ludzi oraz zachowania
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społeczne. Ponadto przy ocenie powinno brać się
pod uwagę skutki bezpośrednie (np. utrata terenów
zielonych przy budowie nowego zakładu) i pośrednie (większy hałas przy drogach dojazdowych),
stałe (ruch samochodów obsługujących zakład)
i chwilowe (przy wznoszeniu budynków zakładu) oraz wiele innych skutków danej inwestycji.
Także rozpatrzenie alternatyw dla danej inwestycji
stanowi element OOŚ (np. zamiast budowy nowej
kopalni odkrywkowej skutki dostarczania surowców na dany teren z istniejących, oddalonych od
miejsca inwestycji kopalń). Wykonawca OOŚ
powinien również wskazać w ramach przedsięwzięcia warianty dotyczące lokalizacji (budowa
obwodnicy południowej czy północnej dla miasta),
wyboru najlepszej, dostępnej technologii oraz
działań ochronnych (ograniczenie prędkości lub
ekran ochronny przy drodze szybkiego ruchu). Ponadto powinien przedstawić dwa warianty: wariant
„zero”, czyli skutki rezygnacji z przedsięwzięcia,
i wariant „ekologiczny”, czyli najkorzystniejszy
z punktu widzenia środowiska.
OOŚ w polskim systemie prawa
Problematyka OOŚ regulowana jest przez szereg
aktów prawnych. Przede wszystkim jest to ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62. poz.
627 z późn. zm.) Prawo Ochrony Środowiska
(POŚ), które z aktami wykonawczymi w zasadzie
powtarzają przepisy zawarte we wspomnianej
już Konwencji z Espoo (ratyﬁkowanej przez RP
w 2001 r. – Dz. U. Nr 89 poz. 970) i kilku dyrektywach Unii Europejskiej.
W ustawodawstwie polskim OOŚ podlega wiele
przedsięwzięć. Przedsięwzięcie zdeﬁniowano jako
„inwestycja budowlana lub inna ingerencja w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie
sposobu wykorzystywania terenu, w tym również
wydobywania kopalin” (art. 46 ust. 2 POŚ). W art.
46 ust. 4 POŚ wymienia decyzje, przed których
wydaniem Musi być przeprowadzona OOŚ. Część
z nich jest istotna z punktu widzenia najcenniejszych obszarów przyrodniczych:
– decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu
budowlanego;
– koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie
złóż kopalin;
– pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urządzeń wodnych;
– decyzja wydawana na podstawie przepisów
prawa o ochronie przyrody, ustalająca warunki
prowadzenia prac mających wpływ na zmianę stosunków wodnych na terenach o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, w szczególności
w zakresie regulacji wód, budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych.
Ponadto organ prowadzący postępowanie Może
wydać postanowienie o obowiązku sporządzenia
raportu OOŚ, jeśli konkretne przedsięwzięcie jest
wskazane w rozporządzeniu wykonawczym do
POŚ, wydanym przez Radę Ministrów w dn. 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
z kwaliﬁkowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.

JAK URATOWAĆ RZEKĘ Grudzień 2005

U. Nr 257, poz. 2573), zostało zakwaliﬁkowane
do grupy inwestycji, co do których można wymagać przeprowadzenia OOŚ. Rozporządzenie
określa przedsięwzięcia poprzez ustalenie listy
przedsięwzięć podlegających ocenie lub poprzez
charakterystykę przedsięwzięcia, czyli sposób
oddziaływania na środowisko, np. przez określony
poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 62, poz. 880) wskazuje kolejne
sytuacje. Na obszarach parków krajobrazowych
i obszarów chronionego krajobrazu może być
wprowadzony, drogą rozporządzenia wojewody lub uchwałą rady gminy, zakaz lokalizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko. Ponadto, jeśli przedsięwzięcie
może znacząco oddziaływać na obszar Natura
2000, organ wydający decyzje może zażądać wykonania OOŚ. W razie stwierdzenia znaczącego
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
generalnie nie może ono być wykonane. Należy
podkreślić, że ta inwestycja nie musi być położona
na terenie ostoi sieci Natura 2000, aby podlegała
procedurze OOŚ.

żądanie organu prowadzącego postępowanie, organ
sam określa zakres raportu. Ustalenie zakresu
raportu jest oparte na informacjach o inwestycji
przedstawionych przez inwestora.
Raporty wymagają również uwzględnienia
uzgodnień i opinii wojewody oraz państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego (w przypadku gdy przedsięwzięcie musi mieć raport),
starosty powiatu i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (dla przedsięwzięć, w stosunku do których raport jest fakultatywny). Ponadto
obowiązkowym elementem procedury OOŚ jest
udział społeczeństwa. Organ prowadzący postępowanie musi spełnić szereg wymagań związanych
z dostępem do informacji publicznej określonej
w POŚ, m.in. podanie do publicznej wiadomości
informacji o rozpoczęciu procedury, umożliwienie
składania uwag i wniosków itp. Należy podkreślić,
że uczestniczyć może „każdy”, niezależnie od
tego, czy posiada interes prawny lub faktyczny,
czy nie. Ponadto mocą art. 33 POŚ organizacje
ekologiczne mają prawo brać udział w postępowaniu na prawach strony.

Raport OOŚ

Wydawać by się mogło, że procedura OOŚ
stanowi poważną przeszkodę dla działań mogących
w poważnym stopniu naruszać stan środowiska.
Niestety, tak się nie dzieje. Wynika to z faktu, że
inwestor ma całkowitą dowolność w wyborze
osoby sporządzającej raport. Osoba wykonująca
raport nie musi posiadać żadnych kwaliﬁkacji.
To wprawdzie nie musi, ale może wpływać na
jakość dokumentu. Zdarzały się przypadki, że
opis środowiska przyrodniczego w raporcie był
skopiowany z przewodnika turystycznego, innym
razem obszerne fragmenty raportu były przepisane z koncepcji przedsięwzięcia sformułowanej
przez inwestora. Taki sposób zamawiania raportu
powoduje, że przedsięwzięcia mają „na papierze”
korzystny wpływ na środowisko. Autor niniejszego artykułu już „miał przyjemność” czytać
raport stwierdzający, że pogłębienie rzeki o metr
i wycięcie drzew wzdłuż koryta będzie miało korzystny wpływ na różnorodność biologiczną doliny
Wieprza! Wydaje się, że jedynym sposobem i walki
z takimi stwierdzeniami jest kontrola społeczna
w ramach procedury OOŚ. Najważniejsza rola
przypada organizacjom pozarządowym, ponieważ
posiadają uprawnienie do udziału w postępowaniu
administracyjnym na prawach strony. Dzięki temu
mogą doprowadzić do obalenia raportu OOŚ, jeśli
ten nie zawiera wszystkich elementów przewidzianych przez prawo lub zawiera treści nieprawdziwe.
Decyzja wydana bez sporządzenia raportu lub
z istotnymi brakami w tym dokumencie jest wadliwa lub nieważna.
RAFAŁ JASIŃSKI

Dokument, jaki jest sporządzany w ramach
OOŚ, nazywa się raportem oceny oddziaływania na
środowisko. Wykonywany jest na zlecenie wnioskodawcy. Zgodnie z art. 52 POŚ raport powinien zawierać opis planowanego przedsięwzięcia.
W jego ramach ustawa wylicza (przykładowo), że
w dokumencie ma znaleźć się:
– opis środowiska przyrodniczego, które
znajdzie się pod oddziaływaniem planowanego
przedsięwzięcia;
– przedstawienie różnych wariantów dotyczących inwestycji, w tym wariantu „zero” i „ekologicznego”, wskazanie określonego wariantu
wymaga uzasadnienia;
– streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym;
– oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego
realizacji, eksploatacji i likwidacji, a także wskazanie sposobów na ograniczenie negatywnych
oddziaływań oraz kompensacji dla środowiska.
Organ prowadzący postępowanie może jednak zrezygnować z części wymagań dotyczących
raportu. Na mocy art. 52 ust. 1a POŚ organu
prowadzącego postępowanie w raporcie można
pominąć:
– przedstawienia zagadnień w formie graﬁcznej;
– analizy ewentualnych konﬂiktów społecznych, związanych z proponowanym przedsięwzięciem;
– wskazania propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie
jego budowy i eksploatacji;
– obowiązku opisu wariantu „zero” i „ekologicznego”.
W przypadku, kiedy sporządzanie raportu jest
obligatoryjne, organ w postępowaniu ustala zakres
raportu na wniosek zainteresowanego, zaś w sytuacji, kiedy sporządzanie raportu następuje na

Praktyka

Artykuł powstał na podstawie ksiązki J. Jendrośki i M. Bar, Prawo Ochrony Środowiska,
Wrocław 2005, oraz materiałów zamieszczonych
na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska
pod adresem: http://www.mos.gov.pl/aarhus/podreczniki.html
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